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БАРСЬКИЙ РАЙОН

с. Чемериське
Записала Л. Артюх 24 червня 1981 р.  

у с. Чемериське Барського р-ну Вінницької обл. 
 від Карченко Ксенії Андріївни, 1900 р. н.,  

родом із с. Борщі Барського р-ну,  
та Бородій Донки Іванівни, 1912 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Весілля 1919  р.] В  суботу печуть 
каравай у кожного з молодих. Деко велике, на ньо-
го кладуть тісто, тоді сплітають у три коси – плітки, 
зверху  – «гусочки», збоку  – косички овальної фор-
ми. Пекли коровай дві свахи, тепер  – багато свахів, 
але місять дві свахи, з родичок від сторони молодого 
(в молодої – з боку молодої). Тільки заміжні можуть 
бути коровайницями. Калачі були довгенькі, плетені 
утри, ними просили на весілля. Тепер просять запис-
ками. Називали їх «гусками», бо клали зверху «гуски» 
або одну «гуску», залежно від того, просять одного чи 
пару гостей – парові калачі (парові «гуски»). Шишки 
не пекли. Пряники пекли з медом. Їли просто так. 
І  тепер печуть коровай, «гуски», пряники. Старости 
промітають у п’єцу, роблять віник, гуляють і у піч са-
джають коровай. Коровай виймають, кладуть на стіл, 
рушником обмотують, вінком з калиною і барвінком 
прикрашають.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Сватання, або договор: 
ідуть батьки, молодий і рідня, несуть хліб, горілку. 
І зараз тек само. Сідають за стіл, п’ють горілку. Ста-
роста (староста й молодий) приходять ще раніше до 
договорів, як молоді умовляються. Старостою йдуть 
дядько, старший брат. Молода їм чіпляє рушники, або 
відмовляє  – «гарбуза дає». Старостам молода вертає 
хліб і горілку – значить відмовляє. На стіл у договор: 
холодне – гишки (раніше так називали), тепер кажуть 
«холодне»; м’ясо тушене  – печеня; капуста тушена; 
каша гречана; голубці з гречаних крупів; макаран з 
вареного тіста [тобто лапші з яйцями]: лапша, яйця, 
молоко, і ріжуть на куски; кашу пшоняну на молоці; 
сливки [як узвар варили колись, тепер ні, сахаром си-
пали, на стіл ставили тільки ягоди, а  юшку не лили, 
випивали потім самі]; солодкі пиріжки – з сиром, по-
видлом і сливками. Колись ще й борщ варили на ве-
сілля. На весілля й договор варили і пекли однаково. 
Тепер котлети додають, борщ не варять. [...] М’ясо за-
пасали завжди з свого двору, з своєї худоби. Молода 
запрошує з свого села – в суботу, а з чужого – на тиж-
ню, кожному запрошеному кладе на стіл калач.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Виходять з церкви, там їх спи-
няють люди з хлібом на табуретці, рушниках, а  мо-
лодий дає гроші. Колись замість хліба клали сніпок 
жита. Молодого родина забирає хліб, жито. Водою не 
переливали. До шлюбу хліба не несуть. Мама кидає 
конфети на всіх присутніх. Музики грають, мама за-
водила в хату – обід. Обід такий самий, як на договор, 
тільки більше. П’ють тепер більше. За короваєм да-
рують. Дружба розрізає коровай, другий розносить з 
горілкою. Давали гроші. Тепер подарки і гроші дають. 
Після роздачі короваю розходяться. До кожної страви 
підносили – пускали батьки до молодого, до молодої, 
до сватів, а  тепер самі п’ють. Пускають чарку тепер 
рідко. Після кожного своя чарка. [...] Як забирали [мо-
лоду], у мами співали. Як відправляє дочку, то дає по 
двоє буханят хліба, цей хліб нікому не можна відда-
ти. У молодого теж спинали перед ворітьми з хлібом. 
У  хаті вона [молода] вклякає перед батьками; цілує 
батькові-свекрові руки. Як краяли коровай, співали 
«Дружба коровай крає». Обідають, страви подавали 
по черзі; їдять, п’ють. Роздають коровай. Молоду по-
кривали до розподілу короваю. [...] «Боярська» («буяр-
ська») – на другий день приходять усі гості з горілкою. 
Снідають там, що залишилось. Молодої свахи несуть 
на коромислі снідати: біб, гарбуз, вареники, ковбасу. 
Вбираються дідом-бабою, перебираються, жартують. 
У  вівторок розходяться. Тепер курей варять, тоді не 
варили.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Вечерю до баби носили на 
Різдво. Три калачі, миску пряники, горіх, яблука. Кутю 
не несли, узвар теж.На хрестини бабу кликали. Кумам 
теж носили. Тепер теж носять, але рідше.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ Приходили навідувати 
жінки (й тепер ходять). Несли паляницю мащену або 
пиріжки. Несли живу курку, яйця, масло, сметану. 
Тепер родини справляють, тоді не було. Приходили 
навідувати тільки родичі й сусідки. Чоловік справляв 
родини, на які йшли тільки жінки. Готував гишки, ка-
пусту, огірки. Сливок, макарана не було. Тепер на ро-
дини йде вся сім’я: і жінки, і чоловіки, й діти. Несуть 
подарки і конфети, печення. Хліб (булки) не роздава-
ли, тільки на похоронах.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Сіяли у селі: жито, пшеницю, кар-
топлю, гречку, горох, кукурудзу. У  господарстві був 
кінь, одна корова, двоє свиней, багатші два десятки 
(овець), четверо кабанів і льоху з поросятами, коні по 
чотири-п’ять пар тримали.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Раніше мамалигу робили з ку-
курудзи, тепер – ні. З гречки робили лемішку і крупи  
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І зараз тек само. Сідають за стіл, п’ють горілку. СтаІІ зараз тек само. Сідають за стіл, п’ють горілку. Ста
роста (староста й молодий) приходять ще раніше до Іроста (староста й молодий) приходять ще раніше до 
договорів, як молоді умовляються. Старостою йдуть Ідоговорів, як молоді умовляються. Старостою йдуть 
дядько, старший брат. Молода їм чіпляє рушники, або Ідядько, старший брат. Молода їм чіпляє рушники, або 

М
(в молодої – з боку молодої). Тільки заміжні можуть 

М
(в молодої – з боку молодої). Тільки заміжні можуть 
бути коровайницями. Калачі були довгенькі, плетені 

М
бути коровайницями. Калачі були довгенькі, плетені 
утри, ними просили на весілля. Тепер просять запис

М
утри, ними просили на весілля. Тепер просять запис
ками. Називали їх «гусками», бо клали зверху «гуски» 

М
ками. Називали їх «гусками», бо клали зверху «гуски» 
або одну «гуску», залежно від того, просять одного чи 

М
або одну «гуску», залежно від того, просять одного чи 
пару гостей – парові калачі (парові «гуски»). Шишки 

М
пару гостей – парові калачі (парові «гуски»). Шишки 
не пекли. Пряники пекли з медом. Їли просто так. Мне пекли. Пряники пекли з медом. Їли просто так. 
І  тепер печуть коровай, «гуски», пряники. Старости МІ  тепер печуть коровай, «гуски», пряники. Старости 
промітають у п’єцу, роблять віник, гуляють і у піч саМпромітають у п’єцу, роблять віник, гуляють і у піч са-М-
джають коровай. Коровай виймають, кладуть на стіл, Мджають коровай. Коровай виймають, кладуть на стіл, 
рушником обмотують, вінком з калиною і барвінком Мрушником обмотують, вінком з калиною і барвінком 

тання, або договор: Мтання, або договор: 
ідуть батьки, молодий і рідня, несуть хліб, горілку. Мідуть батьки, молодий і рідня, несуть хліб, горілку. 
І зараз тек само. Сідають за стіл, п’ють горілку. СтаМІ зараз тек само. Сідають за стіл, п’ють горілку. Ста

кривали до розподілу короваю. [...] «Боярська» («буяр

М
кривали до розподілу короваю. [...] «Боярська» («буяр
ська») – на другий день приходять усі гості з горілкою. Мська») – на другий день приходять усі гості з горілкою. 
Снідають там, що залишилось. Молодої свахи несуть МСнідають там, що залишилось. Молодої свахи несуть 
на коромислі снідати: біб, гарбуз, вареники, ковбасу. Мна коромислі снідати: біб, гарбуз, вареники, ковбасу. 

Фми. Пекли коровай дві свахи, тепер  – багато свахів, Фми. Пекли коровай дві свахи, тепер  – багато свахів, 
але місять дві свахи, з родичок від сторони молодого Фале місять дві свахи, з родичок від сторони молодого 
(в молодої – з боку молодої). Тільки заміжні можуть Ф(в молодої – з боку молодої). Тільки заміжні можуть 
бути коровайницями. Калачі були довгенькі, плетені Фбути коровайницями. Калачі були довгенькі, плетені 

горілкою. Давали гроші. Тепер подарки і гроші дають. 

Ф
горілкою. Давали гроші. Тепер подарки і гроші дають. 
Після роздачі короваю розходяться. До кожної страви 

Ф
Після роздачі короваю розходяться. До кожної страви 
підносили – пускали батьки до молодого, до молодої, 

Ф
підносили – пускали батьки до молодого, до молодої, 
до сватів, а  тепер самі п’ють. Пускають чарку тепер 

Ф
до сватів, а  тепер самі п’ють. Пускають чарку тепер 
рідко. Після кожного своя чарка. [...] Як забирали [мо

Ф
рідко. Після кожного своя чарка. [...] Як забирали [мо
лоду], у мами співали. Як відправляє дочку, то дає по Флоду], у мами співали. Як відправляє дочку, то дає по 
двоє буханят хліба, цей хліб нікому не можна віддаФдвоє буханят хліба, цей хліб нікому не можна відда
ти. У молодого теж спинали перед ворітьми з хлібом. Фти. У молодого теж спинали перед ворітьми з хлібом. 
У  хаті вона [молода] вклякає перед батьками; цілує ФУ  хаті вона [молода] вклякає перед батьками; цілує 
батькові-свекрові руки. Як краяли коровай, співали Фбатькові-свекрові руки. Як краяли коровай, співали 
«Дружба коровай крає». Обідають, страви подавали Ф«Дружба коровай крає». Обідають, страви подавали Фпо черзі; їдять, п’ють. Роздають коровай. Молоду поФпо черзі; їдять, п’ють. Роздають коровай. Молоду по
кривали до розподілу короваю. [...] «Боярська» («буярФкривали до розподілу короваю. [...] «Боярська» («буяр
ська») – на другий день приходять усі гості з горілкою. Фська») – на другий день приходять усі гості з горілкою. 

Е
переливали. До шлюбу хліба не несуть. Мама кидає 

Е
переливали. До шлюбу хліба не несуть. Мама кидає 
конфети на всіх присутніх. Музики грають, мама за

Е
конфети на всіх присутніх. Музики грають, мама за
водила в хату – обід. Обід такий самий, як на договор, 

Е
водила в хату – обід. Обід такий самий, як на договор, 
тільки більше. П’ють тепер більше. За короваєм даЕтільки більше. П’ють тепер більше. За короваєм да
рують. Дружба розрізає коровай, другий розносить з Ерують. Дружба розрізає коровай, другий розносить з 
горілкою. Давали гроші. Тепер подарки і гроші дають. Егорілкою. Давали гроші. Тепер подарки і гроші дають. 
Після роздачі короваю розходяться. До кожної страви ЕПісля роздачі короваю розходяться. До кожної страви 
підносили – пускали батьки до молодого, до молодої, Епідносили – пускали батьки до молодого, до молодої, Едо сватів, а  тепер самі п’ють. Пускають чарку тепер Едо сватів, а  тепер самі п’ють. Пускають чарку тепер 
рідко. Після кожного своя чарка. [...] Як забирали [моЕрідко. Після кожного своя чарка. [...] Як забирали [мо
лоду], у мами співали. Як відправляє дочку, то дає по Елоду], у мами співали. Як відправляє дочку, то дає по 
двоє буханят хліба, цей хліб нікому не можна віддаЕдвоє буханят хліба, цей хліб нікому не можна відда
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варили. Тепер гречки нема. Пшоняні каші. Супи з 
гречкою, з ячменем (ячмінєвими крупами), з пшоном, 
з тістом суп робили (лапша). Каша – рис, гречка (до 
молока, до сала), «тісто» – лапша. Тепер суп рисовий, 
гречневий, манка для дітей. Капуста, бігус, голубці, 
печеня. Тепер: котлети, торти, печуть пряники.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Галушки круг-
ленькі варили з яйцем, густі або рідкі робили і ложкою 
кидали в окріп. Тепер не роблять чи роблять рідко. Ва-
реники з сиром, капустою, картоплею, ягодами – че-
решня, вишня, з  клубнікою тепер роблять (після ві-
йни з’явилася). Борщ. Борщ зимою: квасять буряки, їх 
«борщ» називають, картопля, капуста, перець листя, 
тепер дають петрушку, томат. Квасок  – щавель  – зе-
лений борщ з сметаною і яйцем. Помідори появились 
перед війною, добавляли до борщу, тепер теж. Грис 
колись парили на борщ. Тісто кисле, висівали з жита 
висівок, водою піддавали, запарювали, він вигравав. 
Тепер грис не роблять, замінили лимонною кислотою. 
На сироватці теж варили борщ. Голубці роблять з гре-
чаною крупою, а  з кукурудзяної крупи ні. Картохлі 
варили густі. Лежні пекли з картоплі, капустою туш-
кована (картопля варена, м’ята з сиром, яйцями), все-
редину капусту, і пекли в пецу на декові. Малаї: ягоди, 
мука кукурудзи змішували рідко на кислому молоці, 
вилити на деко, а тоді різали на шматки. Пироги з си-
ром, варенням, повидлом (з кашею ні, з м’ясом рідко), 
маком.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Чоловік з хлібом або калачами кли-
че кумів. Тепер за крижмо беруть одіяло, а колись для 
дівчини  – хустку або полотно, а  для хлопця  – руш-
ник або полотно. Куми несуть крижма і хліб. Клали 
дитину на подушку, куми кидали гроші. Кумі дається 
цілушка з сіллю, вона несе її в церкву, вертаючись, ді-
лить цілушку, котру з’їдали породілля з кумою. У пер-
шу купіль сипали цукор або мед, «шоб хлопці липли, 
коли виросте». Хліб не святили.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Ставили капусту, хо-
лодне, кашу (голубці тільки багатші), печеню (пізні-
ше з’явились котлети), макаран, пиріжки, узвару не 
пили, робили квас з кислиці, смородини, квас із фрук-
тів. Квас тепер не роблять. Горілку ставили. Калачі з 
квіточками баба роздавала, а їй гроші давали. Кидали 
за пазуху дрібні, а паперові гроші клали дитині (щоб 
цвіла як калина). Обідають. Кум з кумою танцювали. 
Вгощають: вишняк (горілка), холодне – гишки (тепер 
венігрет, котлети), капуста – бігус (варена), печеня – з 
кісточками, борщ, пироги з сиром, макаран. (Сливки 
ставили на похорон). Баба квітки робить, пече калачі. 
Квітки – кропива, чорнобривці, купчаки, георгін, бар-
вінок. Баба перепиває, як все кінчиться. Наливає ви-
шняку й дає квітку й калач, а їй за це дають «на капці». 
Гроші давали й на дитину. Калачі – булочка зверху з 
маком. На похрестини куми роблять квітку велику з 
колоссям, ламають, яблуню солодку, черешню, горіх, 
колоски, а тепер не роблять. Від кошулі мастили маз-
зю з вареної квасолі й свіжої сметани.

ПОМИНКИ Обід вдома (дев’ять, соро днів, рік). Кухарок 
не кликали, тільки на весілля. Коливо тільки в день 
похорон, дев’ятий, сороковий день, рік. На поминки 
верталися з цвинтаря. Борщ гарячий, каша, капуста, 
як піст  – риба чи оселедці, сливки давали. Коливо з 
пшениці, меду. Зразу ложкою і потім брали все інше. 

Сливки – останнє блюдо. На сорок днів і рік роздають 
булочки, а колись колачі по одній штуці (як начебто 
від мерця). В хаті при мерці стоїть вода й цілушка, аж 
до дев’яти днів. Душа закропляється. На поминки вил-
ками не можна користуватися, тільки їдять ложками. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Проводи (через 
тиждень після Паски) несуть паски, калачі, крашанки, 
на могилку кладуть, а поляки не роблять цього. Потім 
їдять і роздають все це. П’ють потроху, кроплять мо-
гилу, кладуть на гріб крашанки.

с. Ялтушків
Записала А. Кудінова 30 липня 2015 р.  

у с. Ялтушків Барського р-ну Вінницької обл. 
від Луканьової Еліси Тимофіївни, 1947 р. н.

ЕТИКЕТ НАРОДНИЙ (ГОСТИНА) На кожній підво-
ді [ярмаркувальників] був свій могорич! [Сміється.] 
Тому шо люди приїжджали з села. А  вони брали із 
собою і поїсти, і  випити, і  потім вже після ярмарку 
на тих підводах розташовувалися. І їли, пили. Да! Це 
було! І таке купляли – ковбаску домашню. Ми жили 
рядом, то до нас заходили. І  сідали за стіл, обідали. 
І тоді ж не пили так бутилками! Брали четвертушку, 
то то всі випивали, і  хтось, може, був п’яний. [Смі-
ється.] [...] [Які гостинці купували дітям на ярмарку?] 
Льодянці робили з цукру такі різнокольорові.

БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН

с. Джулинка
Записав О. Головко 2011 р.  

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

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ В основному всьо було деліка-
тесами, бо їли борщ, кашу, мамалигу, лемішку. Леміш-
ка була з гречаної муки, мамалига  – з кукурудзяної, 
а каша – вже там різні були. Та ше й олії і сала не було.

НАПОЇ  Кампоти були, це як вишні поспіли, то це мо-
жуть зварити, казали «киселиця», бо сахару ж не було. 
Ягоди варили, вони кислючі! Це ше мамалигу з кисе-
лицею їли. Це такий кампот я знаю. 

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ [Який розпорядок прийому 
їжі був улітку і взимку?] Ну, такого, шоб був розпо-
рядок... Колись в сільських, в колгоспників. Який він 
там був!.. Рано шось там, може, й не їв, а вже там коли 
в обід і ввечері. Якшо, допустім, вдома бути, то це в 
10 часов вже піч випалили, вже там зварилося. В часов 
10–11 казали: «Сідаєм гобідати». Сідали їсти, бо ж не 
снідав ніхто. Тоді в часа 3–4: «Полуднати будем». А по-
луднували, це або гоїрки кислі, порізані з цибулькою 
трошки, або капуста. І це пополуднали, кусочок хліба. 
Ше й нема багато хліба. Скибочка хліба маленька і тих 
гоїрочків з’їв, капусти трошки і вже... і ввечері, я знаю, 
часів ж не було, десь в часов сім чи скіки. Вже коли 
звариться той куліш який там і це вже...

ХЛІБ Хліб тоді в  основному домашній пекли, а  цим 
службовцям в післявоєнний період був по карточкам. 
Десь так, бо я ше йшов у 51-му році в армію, то не було 
ше такої торговлі хлібом, то прийшов, вже хліб є. То 
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лодне, кашу (голубці тільки багатші), печеню (пізніІлодне, кашу (голубці тільки багатші), печеню (пізні
ше з’явились котлети), макаран, пиріжки, узвару не Іше з’явились котлети), макаран, пиріжки, узвару не 
пили, робили квас з кислиці, смородини, квас із фрукІпили, робили квас з кислиці, смородини, квас із фрук
тів. Квас тепер не роблять. Горілку ставили. Калачі з Ітів. Квас тепер не роблять. Горілку ставили. Калачі з 
квіточками баба роздавала, а їй гроші давали. Кидали Іквіточками баба роздавала, а їй гроші давали. Кидали 
за пазуху дрібні, а паперові гроші клали дитині (щоб Іза пазуху дрібні, а паперові гроші клали дитині (щоб 
цвіла як калина). Обідають. Кум з кумою танцювали. Іцвіла як калина). Обідають. Кум з кумою танцювали. 
Вгощають: вишняк (горілка), холодне – гишки (тепер ІВгощають: вишняк (горілка), холодне – гишки (тепер 
венігрет, котлети), капуста – бігус (варена), печеня – з Івенігрет, котлети), капуста – бігус (варена), печеня – з 
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лодне, кашу (голубці тільки багатші), печеню (пізніМлодне, кашу (голубці тільки багатші), печеню (пізні
ше з’явились котлети), макаран, пиріжки, узвару не Мше з’явились котлети), макаран, пиріжки, узвару не 
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7
він тоді був 1 руб 44 копійки кіло, він на вісах клав-
ся, був 1 руб 44 копійки, а крупи нать не продавалися. 
Тоді всьо своє робили. Це хто шо мав там, то зробив. 
[Чи пекли пиріжки, наприклад, щось солодке?] Пекли. 
Жінки пекли пиріжки, канєшно вони були житні в то 
время, бо це вже аж після 50-х років почалася пшени-
ця трохи, бо до 50-х років в основному було жито, то 
шо на городі. Пироги пекли з кабаком, ну якшо спе-
кли з капустою і з барабольою, то це вже делікатес. 
Ну, пекли з кропом, пекли з цибульою з зеленою. Оце 
наріжуть, десь там піджарать трошечки на олії –  це 
такий вже добрий був, шо куди там! А то в основном 
з кабаком або з барабольою.

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Сальник
Записав О. Головко в червні 2009 р.  

у с. Сальник Калинівського р-ну Вінницької обл. 
 від Копнюк Фросини, 1921 р. н.

РАЦІОН ТА РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ [Що Ви їсте що-
дня?] Шо попало! Борщик якісь, бараболя, такего. [Що 
Ви вживаєте на сніданок?] Чаю чи кампоту якогось, 
кусочок хліба. А на обід якісь борщ, суп, може. [Скіль-
ки разів на день Ви їсте?] Можу два їсти як нема часу, 
можу й три. [Як Ви варите борщ?] Бараболька, бара-
чок, фасолька, кусочок м’яска, то харашо. Капусточка 
чи квасець, яічко вбити можна.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Де Ви зберігаєте продукти?] А в нас 
є холодільнік. [Чи користуєтеся погребом?] А в погрі-
бі – бараболя, барачки, яка закрутка. Варим [варення] 
з клубніків, із земляніків. Якісь восени помідори, ка-
пуста. [А робите закрутки?] Робим. Гогірки, помидо-
ри, там салат.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ То в нас тепер дуже ба-
гато, тепер не так, як колись було. Тепер на обід вже 
дуже багато страв готовлять. [А  колись як було на 
христинах?] І борщ, і каша, і голубці – всьо.

ПОМИНКИ Тепер дуже багато готовлять. [Яка страва 
була обов’язковою на поминках?] Коливо шоб було. 
Колись  – борщ, каша, пиріжечки, кампотик і всьо. 
А зараз дуже багато готовлять. Зараз більше двадцяти 
страв цих.

КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

м. Козятин
Записала А. Кудінова 9 лютого 2015 р.  

у м. Козятині Вінницької обл.  
від Гуменюка Ігоря Петровича, 1987 р. н.

ЕТИКЕТ НАРОДНИЙ (ГОСТИНА) Відправлялись на 
ярмарку люди, то вони обіцяли своїм дітям привезти 
якісь там по можливості солодощі, меду, горіхів, потім 
маківок. Діти очікували батьків і родичів з ярмарку з 
цими гостинцями. Це було, можна сказати, не розвага, 
але це теж був такий невід’ємний атрибут, що, повер-
таючись з ярмарку, старалися придбати щось малим 
дітям із солодощів.

ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Вахнівка
Записала А. Кудінова 10 липня 2015 р.  

у с. Вахнівка Липовецького р-ну Вінницької обл.  
від Могир Євгенії Арихтеївни, 1919 р. н.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Приїжали [на  ярмарок] з на-
вколишніх сіл багато. Кров’янка свиняча. Готови-
ли. [...] Домашні ковбаси продавали. [...] Тут всьо про-
давалось! І в більшості канфєти, пряніки різні, то все 
випічка різна, то це все більше була в єврейських ла-
рьочках цих. [...] [Чи продавали на ярмарку пряники 
«коник», «вершник на конику», «дівчата»?] Ну, різне! 
Тоді там, як і тепер, була конкуренція ж. Кожен робив 
шось краще і шоб лучше. Одне з перед другого! Шоб 
була виручка.

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Серебрія
Записала Л. Артюх 1980 р.  

у с. Серебрія Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 
від Коваль Марії Пилипівни, 1946 р. н., 

та Нечая Володимира Федоровича 

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ  Одвідки. Відвідувать 
ішли до роділлі самі жінки, без чоловіків, ішли не-
прохані. Несли вузлик муки, паленичку, миску яєць, 
пити не брали, меду не було. Хто мав, могли прине-
сти. Могли нести молоко, сметану, сало. Тепер, буває, 
й чоловіки з жінками йдуть. Роділля до дев’яти днів 
на вулицю не ходила, сиділа за занавіскою. Жінки не 
сідали близько неї, бо сусідка могла начебто забрати в 
роділлі покірм (молоко) для дитини. Якщо в роділлі 
в груді не було молока, то запрошували ту, яка була в 
неї на одвідках, клали на порозі яйце, різали навпіл і 
(роділля була в хаті, а та – в сінях) обмінювалися: пів-
яйця сусідка давала роділлі через поріг, а роділля пів-
яйця – їй. Щоб молока хватало обом годувальницям. 
Кажуть, що помагало. Частувалися на одвідках тістом 
вареним (галушки), на картофлях, щипаним, і теж ді-
лили на порозі. Теж для молока. Мама не пригощала, 
бо ще слаба. Тепер приходять одвідувати, несуть ман-
дрики з сиру спечені, апельсини, конфети, торти, бу-
лочки, подарки.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Бабі носили на Різдво ве-
черю хазяйки. А  коли діти підростали  – діти несли. 
Несли кутю, сливки, рибу варену, а зверху – пара ка-
лачів і книж, книжок з цибулею. Така паленичка, по-
середині цибулька посолена, смажена в олії, зверзу 
закладена тістом, як конвертик на п’ять ріжків. Це 
книжик. Несли ще нову тарілку, ложку і свічку. 

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Хрестять, коли ви-
ходить, буває тепер, що й через два-три роки. Пекли 
кумські калачі по пуду  – два  калачі. Кожній парі ку-
мів  – пара калачів. Хто йде на хрестини, несе гости-
нець і подарок. Колись несли пряники, яблука, конфе-
ти, фриндзолі [булки-витушки], хустки. Тепер ще біль-
ше несуть. Тепер сто п’ятдесят калачів печуть, з двох 
мішків муки. Стіл: риба жарена або студжена, судак 
або сом, холодець із м’яса, голубці з капусти й кукуруз-

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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прохані. Несли вузлик муки, паленичку, миску яєць, Фпрохані. Несли вузлик муки, паленичку, миску яєць, 
пити не брали, меду не було. Хто мав, могли принеФпити не брали, меду не було. Хто мав, могли прине
сти. Могли нести молоко, сметану, сало. Тепер, буває, Фсти. Могли нести молоко, сметану, сало. Тепер, буває, 
й чоловіки з жінками йдуть. Роділля до дев’яти днів Фй чоловіки з жінками йдуть. Роділля до дев’яти днів Фна вулицю не ходила, сиділа за занавіскою. Жінки не Фна вулицю не ходила, сиділа за занавіскою. Жінки не 
сідали близько неї, бо сусідка могла начебто забрати в Фсідали близько неї, бо сусідка могла начебто забрати в 
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ник круп, тепер бувають і з гречаних, печінка – печеня. 
Жаркоє з м’яса, картоплі, підпалене мукою, цибулька, 
петрушка – із свинини, іноді з воловини. В печі печене. 
Котлети рублені, називались «січеники». Сікли сікачем 
з воловини і свинини разом мішані, з часником і цибу-
лею, великі – до 300–500 г. Бабу з тіста – лапші, вертути 
з сиром, маком, повидлом, рис варили й давали солод-
кий, сливки варені сушені. Як подадуть, треба доїсти й 
виходить з-за столу. Сливки варили, одціджували. А з 
юшки робили бражку з хмелем запареним. А  сливки 
ставили на стіл на закуску. Солодили стіл. Сливки су-
шені варили три-чотири дні наперед, щоб настоялись. 
Солодили цукром чи медом. Борщ не варили, борщ 
лише на обід поминальний, з фасолями. Пили горілку, 
вино, квас. Колись замість горілки очищували дена-
турат і робили ханжа. Тепер подають: риба жарена й 
студжена. голубці з рисом і фаршем, котлети такі самі, 
тільки м’ясо мелене на м’ясорубку, майонез («Олів’є»), 
ковбасу, сирок, шинку (ковбасу домашню й шинку ро-
били тільки на Різдво й на Паску, і на хрестини дава-
ли, якщо вони бували близько цих свят), салати, риб-
ні консерви, печінку (печеню), язики варені до хріну, 
баби з лапші, рис солоджений, печення всяке, торти 
роблять, сливки варять чи компоти відкривають з ба-
нок, кисіль варять, колись не варили. Тепер всі страви 
разом на стіл становлять. Колись квашу варили. Квас 
робили з грушок, яблук, сливок, робили і з хліба. Кала-
чі ставили перед кумами, куми клали крижму і гроші, 
крижму, хліб і гроші забираю, а калачі ув’язуються в 
хустку і даються кумам додому. Перший день – хрести-
ни, другий – похрестини, а третій – третини. На третій 
день випроваджують кумів з калачами. На хрестини 
батько просить з невеликими калачами.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Калачі для того, щоб просити на ве-
сілля (просять дружка з молодою), печуть по одному в 
кожній хаті. Удвоє плетені, сантиметрів тридцять в діа-
метрі, з поясочком з тіса і пелюсткою загорнутою, з дір-
кою посередині. Калачі для нанашок – чотири штуки. 
Вони більші за кумські – по півпуда, учетверо плетені. 
Кожна пара калачів перев’язана лєнтою. Тепер часто 
заміняють тортом з шампанським, але й калачі для на-
нашок печуть. На почесну калачі не пекли. Коровай 
не пекли. Жевни не пекли. Років з двадцять-тридцять 
тому у молодої пекли калач для неї. Коли молодий при-
ходив забирати, вона лежить руками й лицем на кала-
чеві, не підіймає голови. Він обходить тричі кругом неї, 
далі одриває її від калача («одриває од дівоцтва»), а  її 
дружка тримає її з-під столу за руки, щоб молодий її не 
відірвав. [...] Коли молоду випроваджують, молода не-
сла калач. Сідає на підводу і ламає в себе над головою, 
а всі в неї вихоплюють, щоб віддатися, щоб хлопці за-
прошували на танець, щоб на базарі гарно продавати. 
Нанашкові калачі стояли на столі навпроти нанашок, 
дві свічки стояли в хлібові, у  тому, якому клонилися 
молоді. Його мама зустрічала молодих у кожусі, вивер-
нутому догори вовною, на городі стелила верету, брала 
молоду під кожух, вела до хати по вереті, обводила три-
чі кругом столу, а на столі – горілка, хліб. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Нанашка ставила у хліб свічки, 
ставила на стіл свої калачі. Молода привозила з собою 
вечерю: холодне, котлети, печиво, хліб, горілка, вино, 
вертути, пряники. А його мама добавляла ще щось: пе-
ченя, рис солодкий. В понеділок рано «ідуть за честю». 
Родина молодої, старостиха, нанашка, старша дружка 

беруть з собою сніданок. Ще курку могли зарізати й 
зварить. Варять тепер кухарки на весілля: те, що й ко-
лись, і ще салат «Майонез», салат «Огірки-помідори», 
сир, ковбаса купована, шинка, риба холодна заливна.

ПОМИНКИ Пекли на поминки калачі, і  тепер печуть 
або замовляють у пекарні. У пекарні печуть такі, якби 
й дома пекли. Круглі, плетені. Печуть на день похоро-
нів, на дев’ятий, сороковий  день, на рік. Тепер взялися 
й на третій і сьомий дні.  [...] Помана – це за Царство 
Боже дають за всіх мерлих, дають дома, як прийдуть «з 
гори» [з цвинтаря]. Дають сім поман – шалик чи хуст-
ка, печення чи калачі. І ще сім поман роздають, коли 
ховають, в кінці похорону. У с. Волчинці [у Молдавії че-
рез Дністер] дають сімдесят п’ять поман, щоб без пари 
число було. Першим – дітям, потім дорослим – відро 
з водою, чашка, рубашка й калач. Гілки й тут, і в них 
нема на похороні. Калачі ув’язують в два великі вузли. 
У них стелять верети до церкви і на них кладуть калачі. 
І заднім лишаються ті калачі, а верети йдуть до церкви. 
А з церкви стелять верети до самого цвинтаря. Це теж 
помана. На кожній помані платочок і калач. Тут тако-
го нема. Тут сім поман, а буває й три чи п’ять, аби без 
пари, щоб більше не було мерця, щоб він не взяв собі 
«до пари». Тепер в нас так само. Обід готують кухарки: 
коливо з пшениці солодке, холодець, а як піст, то риба 
студжена, борщ гарячий з буряка з квасолею, голубці 
з кашею й олією в піст, а в м’ясоїд – з салом, вертути з 
маком, капусту тушили, сливки варені. Тепер те ж саме, 
тільки посту не дотримуються, ще тільки котлети, го-
лубці з кашею і м’ясом, так само варять на 1 Травня й 
інші свята. На обід кладуть і вилки, й ложки, а колись 
тільки ложками їли. І тепер старі люди більше ложками. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Коливо і на Про-
води готують, і колись, і зараз, книжі з цибулею, пас-
ку, крашанки, кисіль молочний густенький, на цвин-
тарі поминають. Коло гробу чужим людям роздавали. 
Галунки [крашанки] роздавали людям. На могилі ли-
шали галунку.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Святий 
вечір. Варимо кутю з пшениці. Лишали на ніч на столі 
і зайву ложку для тих родичів, що померли. Кречун пе-
чуть з тіста і раніше, й зараз для корів, коли теляться, 
для овець так само. Кречун сплітали, як велику вісімку, 
для того, щоб всього в хазяйстві удвічі було. Свиням 
не давали, тільки худобі. Святий вечір – все пісне: риба 
жарена чи варена, блини пекли на олії, голубці пісні з 
пелюсток  – квашеної цілої капусти з кашею, вчинені 
пиріжки з маком, капуста смажена. Вечеря густа, без 
борщу. На Різдво – кутю з пшениці, лишають лишню 
ложку для померлих родичів. В кутю мак тертий і мед 
чи цукор. Хтось додає узвар від варених сливок. Кре-
чун пекли вчора і давали сьогодні. Холодне з ніг і м’яса, 
котлети, голубці з м’ясом, капусняк з пшоном або й без 
крупи – капуста на свинячих ребрах: картопля розва-
рена у юшці, капуста квашена посічена, цибулька. Ка-
пусняк рідко варили, а борщ щодня. Кисіль з вишень 
або малини. Як різали кабана, то й ковбасу, й сальтисон 
робили. На Ордань кутю і все так, як на Святий вечір, 
а на другий день – як на Різдво. На Василя: пекли книжі 
й калачики, готовили скоромне. Діти щедрують, хлоп-
чики посівають. Ім яблука, горіхи, прянички роздають, 
а  тепер і гроші дають. Пущення – перед Великим по-
стом  – запікають бабку-макаран з сиром і маслом чи 
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нашок печуть. На почесну калачі не пекли. Коровай Інашок печуть. На почесну калачі не пекли. Коровай 
не пекли. Жевни не пекли. Років з двадцять-тридцять Іне пекли. Жевни не пекли. Років з двадцять-тридцять 
тому у молодої пекли калач для неї. Коли молодий приІтому у молодої пекли калач для неї. Коли молодий при
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заміняють тортом з шампанським, але й калачі для наМзаміняють тортом з шампанським, але й калачі для на
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чі ставили перед кумами, куми клали крижму і гроші, Фчі ставили перед кумами, куми клали крижму і гроші, 
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з кашею й олією в піст, а в м’ясоїд – з салом, вертути з 
маком, капусту тушили, сливки варені. Тепер те ж саме, Фмаком, капусту тушили, сливки варені. Тепер те ж саме, 
тільки посту не дотримуються, ще тільки котлети, гоФтільки посту не дотримуються, ще тільки котлети, го
лубці з кашею і м’ясом, так само варять на 1 Травня й Флубці з кашею і м’ясом, так само варять на 1 Травня й 
інші свята. На обід кладуть і вилки, й ложки, а колись Фінші свята. На обід кладуть і вилки, й ложки, а колись 
тільки ложками їли. І тепер старі люди більше ложками.Фтільки ложками їли. І тепер старі люди більше ложками.

ЇФЇЖАФЖАЇЖАЇФЇЖАЇ ПФПОФОМИФМИ
води готують, і колись, і зараз, книжі з цибулею, пасФводи готують, і колись, і зараз, книжі з цибулею, пас
ку, крашанки, кисіль молочний густенький, на цвинФку, крашанки, кисіль молочний густенький, на цвин
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У них стелять верети до церкви і на них кладуть калачі. 
І заднім лишаються ті калачі, а верети йдуть до церкви. 

Е
І заднім лишаються ті калачі, а верети йдуть до церкви. 
А з церкви стелять верети до самого цвинтаря. Це теж 

Е
А з церкви стелять верети до самого цвинтаря. Це теж 
помана. На кожній помані платочок і калач. Тут такоЕпомана. На кожній помані платочок і калач. Тут такоЕго нема. Тут сім поман, а буває й три чи п’ять, аби без Его нема. Тут сім поман, а буває й три чи п’ять, аби без 
пари, щоб більше не було мерця, щоб він не взяв собі Епари, щоб більше не було мерця, щоб він не взяв собі 
«до пари». Тепер в нас так само. Обід готують кухарки: Е«до пари». Тепер в нас так само. Обід готують кухарки: 
коливо з пшениці солодке, холодець, а як піст, то риба Еколиво з пшениці солодке, холодець, а як піст, то риба 
студжена, борщ гарячий з буряка з квасолею, голубці Естуджена, борщ гарячий з буряка з квасолею, голубці 
з кашею й олією в піст, а в м’ясоїд – з салом, вертути з Ез кашею й олією в піст, а в м’ясоїд – з салом, вертути з 
маком, капусту тушили, сливки варені. Тепер те ж саме, Емаком, капусту тушили, сливки варені. Тепер те ж саме, 
тільки посту не дотримуються, ще тільки котлети, гоЕтільки посту не дотримуються, ще тільки котлети, го
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сметаною на яйцях, варять вареники з сиром і їдять з 
маслом і сметаною, наїдаються перед Постом.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Далі 
Піст починався. Ставили дерев’яні корита і весь посуд 
парили. У перший день посту пекли несолоні коржі на 
черіні: жиляники до хріну з квашеною капустою. На 
Великий піст пекли палениці з цибулею. Тісто роз-
чинне хлібне. Житнє, викочували невеличкі хлібці 
й пекли при відкритій затулі печі перед полум’ям на 
сковороді. То такий хліб нашвидкуруч. Їли свіжим 
з хріном, часником, квашеною капустою, солоними 
огірками, засмажкою з цибулі з олією. Варили леміш-
ку з житньої муки, бо гречаної було мало. Мало сія-
ли гречки. Муку запарювали, а тоді гарно розтирали, 
щоб лемішка була без грудок з сухої муки. Казали ді-
вчатам розтирати, і якщо погано розтиратиме, і хтось 
знайде суху грудку в лемішці, то сміялися, що дівка не 
віддасться. Квашу парили з житньої муки, завдавали 
тістом з хліба, вигравала, варили і їли. Кисіль не вари-
ли. Буряк пекли або варили солодкий, кришили туди 
огірок. Мамалигу [готували] з кукурудзяної муки і їли 
з огірками. До мамалиги їли часник з оселедцем. Тепер 
посту не знають. Багато роблять м’ясних консервів, 
закручують в банках. На Середопістя хрести не пекли.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Паска. Святили. Поросята пекли, 
з хріном подавали. Хрін з червоним буряком і буря-
ковим квасом, шинку, ковбаси смажені й кров’янку, 
галунки красили [крашанки] і писанки писали, щоб 
хлопцям дарувати. Хлопці несли додому десятків зо 
два. Галунками котили, билися ними і христосува-
лися. Яйцями й на Пущення котилися, не галунками, 
а білими. Діти качали, щоб піст скоріше прокочував-
ся. Борщ на Паску не варили, тільки на щодень.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Бринза. Беруть бузок, щоб бузувати 
бринзу, кладуть в посуд з теплим молоком, збирають 
докупи, а тоді відкидають на марлю. Одцідили і солять. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Зустрічає молодих обрядова комісія: 
директор Будинку культури, завідуюча бібліотекою, 
секретар сільради біля Будинку культури з хлібом-
сіллю (від молодих заздалегідь приносять) – на двох 
рушниках дві хлібини. Грає музика. Входять до залу, 
хліб-сіль кладуть на стіл. [...] Нанашки тримають торт, 
а колись були свічки й вінок. Торт до молодого вер-
тають, і  коли молоду покривають, торт розрізають і 
частують весільних. Жнива. Свято першого снопа. До 
свята жінки печуть коровай. Провожаючи на поле, да-
ють всім коровай.

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Стіна
Записала Л. Артюх 1980 р.  

у с. Стіна Томашпільського р-ну Вінницької обл. 
від Федорової Ольги Сидорівни, 1907 р. н., 

Дячок Галини Василівни, 1951 р. н., 
та Прокопової Зої Василівни, 1900 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ  [Родини 
20–30-х  рр. ХХ  ст.] Баба, йдучи ловить дитинку, не 
несла нічого. Прийняла дитину й ходить два-три дні, 
поправляє, свячену воду носить, зілля свячене. На до-

відування ходили родичі, сусідки (жінки, дівчата), не-
сли, шо хто мав: гроші, крам, хліб обов’язково та й сіль, 
муку несли раніше замість хліба, а тепер хліб, а муку 
вже й не носять. Родини після довідувань. На родини 
спросюють. Батько ходить без калачів, а  гості несли 
з собою хліб чи калачі й співали. Дома готують м’ясо 
тушковане, гишки [холодець], голубці, борщ (тепер не 
роблять). Борщ готували так: буряк, фасоля, картопля, 
капуста, кріп, ґрис – борщ з парених висівок з жита. 
Ґрисом заправляли, засмажували цибулею, олією. Те-
пер замість борщу розсіл варять: квашена капуста, 
м’ясо, картопля. Без пшона. З  пшоном капусняк ва-
рили тільки на обіди, на поминки, й тепер варять. На 
кінець родин ставили сливки із слив сушених. Тепер 
кисіль із слив роблять, а тоді узвар, юшки мало, а слив-
ки ставили в мисці. І тоді, й тепер страва називається 
«сливки». Батько йде з калачами по кумів. Усім дають 
калачі – по парі за дитину. Калач круглий з діркою по-
середині, плетений і підперезаний пояском з тіста. 
А за двома дітьми – дві пари калачів, за трьома – три 
пари. Буває, що хрестини роблять за двома-чотирма 
дітьми разом. Калачі дають, коли другий раз сідають за 
стіл, а куми дають крижму і «бабці на капці». Це на дно 
тарілки виливають рештки вина, а в рюмки ставлять 
по рублю «бабці на капці». Колись ті гроші були бран-
ці, а тепер рідним бабцям. Коли дитину приносять од 
хреста, на поріг нічого не кладуть. Дитину дають бабці. 
П’ють, гуляють, їдять: м’ясо – розсіл [бульон] з карто-
плею, капустою. морквою, петрушкою й цибулею, со-
лять, перчать, капуста смажена, голубці з рисом і фар-
шем, гишки, бабу до сметани, кисіль. Ряжанку не ро-
блять. Роблять не на свята, а їсти. Рік дитині – іменини. 
Готують таке саме, як на хрестини.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Кінець 20-х  – початок 30-х  років 
ХХ ст.] Сватали староста з молодим, не несли нічого. 
На зговори староста ніс хліб і горілку, на стіл покла-
ли, казали «на дар Божий». Зговори або могорич, коли 
є вже обопільна згода. Батьки молодої могорич стави-
ли  – обід з борщем, а  батьки молодого горілку і пле-
тенку вина. [...] [Сьогодні] до клубу приходять молоді 
з «голубами» – калач з чотирма «голубами», прикраше-
ний барвінком і калиною. Зазвичай мати молодої при-
носить його до клубу заздалегідь. Перед клубом голова 
сільради зустрічає молодих цими «голубами». На руш-
нику. Молодий і молода тримають по одному калачу на 
руці [покладений на руку]. Обручки – на тарілочці без 
жита, а по інших селах кладуть в жито. Молоді стають 
на рушник. «Голуби» зав’язує голова у червоний платок 
і промовляє: «Звідси і все життя несіть їх разом». Як ви-
ходять з клубу, молоді кидають на людей житом, дріб-
ними грішми, цукерками, а діти збирають. Як вийдуть, 
«голуби» розв’язують, кладуть на руку і йдуть додому 
кожен до себе. Їм хлібом дорогу переходять, а часом і 
водою переливають на щасливе життя. [Свято «вер-
би»]: гуляє молодь, співають, потім роблять стіл біля 
верби на скатерті, п’ють горілку, вино, солодку воду, 
їдять яйця, сало, хліб, голубці. Співають. [...] [Поминки 
20-х рр. ХХ ст.] Прощатися до мерця не йшли з хлібом. 
Несуть труну свої з роду. Їх перев’язують рушниками, 
малі калачики дають. А як молода вмирає, барвінок ки-
дають, як стара – хліб у червоному платку на стовпі во-
ріт кладуть і тримають, а потім цей хліб віддають  тому, 
хто його тримає. Це  – хліб, а  помана буде на дев’ять 
днів – платок з хлібом на поману.

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua
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стрічає молодих обрядова комісія: 

І
стрічає молодих обрядова комісія: 

директор Будинку культури, завідуюча бібліотекою, Ідиректор Будинку культури, завідуюча бібліотекою, 
секретар сільради біля Будинку культури з хлібом-Ісекретар сільради біля Будинку культури з хлібом-
сіллю (від молодих заздалегідь приносять) – на двох Ісіллю (від молодих заздалегідь приносять) – на двох 
рушниках дві хлібини. Грає музика. Входять до залу, Ірушниках дві хлібини. Грає музика. Входять до залу, 
хліб-сіль кладуть на стіл. [...] Нанашки тримають торт, Іхліб-сіль кладуть на стіл. [...] Нанашки тримають торт, 
а колись були свічки й вінок. Торт до молодого верІа колись були свічки й вінок. Торт до молодого вер
тають, і  коли молоду покривають, торт розрізають і Ітають, і  коли молоду покривають, торт розрізають і 
частують весільних. Жнива. Свято першого снопа. До Ічастують весільних. Жнива. Свято першого снопа. До 
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хлопцям дарувати. Хлопці несли додому десятків зо 

М
хлопцям дарувати. Хлопці несли додому десятків зо 
два. Галунками котили, билися ними і христосува
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два. Галунками котили, билися ними і христосува
лися. Яйцями й на Пущення котилися, не галунками, 

М
лися. Яйцями й на Пущення котилися, не галунками, 
а білими. Діти качали, щоб піст скоріше прокочував
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а білими. Діти качали, щоб піст скоріше прокочував-

М
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ся. Борщ на Паску не варили, тільки на щодень.
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ся. Борщ на Паску не варили, тільки на щодень.

а. Беруть бузок, щоб бузувати 

М
а. Беруть бузок, щоб бузувати 

бринзу, кладуть в посуд з теплим молоком, збирають Мбринзу, кладуть в посуд з теплим молоком, збирають 
докупи, а тоді відкидають на марлю. Одцідили і солять.Мдокупи, а тоді відкидають на марлю. Одцідили і солять.

стрічає молодих обрядова комісія: Мстрічає молодих обрядова комісія: 
директор Будинку культури, завідуюча бібліотекою, Мдиректор Будинку культури, завідуюча бібліотекою, 
секретар сільради біля Будинку культури з хлібом-Мсекретар сільради біля Будинку культури з хлібом-
сіллю (від молодих заздалегідь приносять) – на двох Мсіллю (від молодих заздалегідь приносять) – на двох 
рушниках дві хлібини. Грає музика. Входять до залу, Мрушниках дві хлібини. Грає музика. Входять до залу, 
хліб-сіль кладуть на стіл. [...] Нанашки тримають торт, Мхліб-сіль кладуть на стіл. [...] Нанашки тримають торт, 
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ХХ ст.] Сватали староста з молодим, не несли нічого. 
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ХХ ст.] Сватали староста з молодим, не несли нічого. 
На зговоМНа згово
ли, казали «на дар Божий». Зговори або могорич, коли Мли, казали «на дар Божий». Зговори або могорич, коли 
є вже обопільна згода. Батьки молодої могорич ставиМє вже обопільна згода. Батьки молодої могорич стави

Фковим квасом, шинку, ковбаси смажені й кров’янку, Фковим квасом, шинку, ковбаси смажені й кров’янку, 
галунки красили [крашанки] і писанки писали, щоб Фгалунки красили [крашанки] і писанки писали, щоб 
хлопцям дарувати. Хлопці несли додому десятків зо Фхлопцям дарувати. Хлопці несли додому десятків зо 
два. Галунками котили, билися ними і христосува Фдва. Галунками котили, билися ними і христосува- Ф-

стіл, а куми дають крижму і «бабці на капці». Це на дно 

Ф
стіл, а куми дають крижму і «бабці на капці». Це на дно 
тарілки виливають рештки вина, а в рюмки ставлять 

Ф
тарілки виливають рештки вина, а в рюмки ставлять 
по рублю «бабці на капці». Колись ті гроші були бран
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по рублю «бабці на капці». Колись ті гроші були бран
ці, а тепер рідним бабцям. Коли дитину приносять од 
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ці, а тепер рідним бабцям. Коли дитину приносять од 
хреста, на поріг нічого не кладуть. Дитину дають бабці. 

Ф
хреста, на поріг нічого не кладуть. Дитину дають бабці. 

ФП’ють, гуляють, їдять: м’ясо – розсіл [бульон] з картоФП’ють, гуляють, їдять: м’ясо – розсіл [бульон] з карто
плею, капустою. морквою, петрушкою й цибулею, соФплею, капустою. морквою, петрушкою й цибулею, со
лять, перчать, капуста смажена, голубці з рисом і фарФлять, перчать, капуста смажена, голубці з рисом і фар
шем, гишки, бабу до сметани, кисіль. Ряжанку не роФшем, гишки, бабу до сметани, кисіль. Ряжанку не ро
блять. Роблять не на свята, а їсти. Рік дитині – іменини. Фблять. Роблять не на свята, а їсти. Рік дитині – іменини. 
Готують таке саме, як на хрестини.ФГотують таке саме, як на хрестини.

ЛІФЛІБФБ В ОФ В ОБФБРФРЯДАХФЯДАХ
ХХ ст.] Сватали староста з молодим, не несли нічого. ФХХ ст.] Сватали староста з молодим, не несли нічого. 
На зговоФНа згово

Е
калачі – по парі за дитину. Калач круглий з діркою по

Е
калачі – по парі за дитину. Калач круглий з діркою по
середині, плетений і підперезаний пояском з тіста. 

Е
середині, плетений і підперезаний пояском з тіста. 
А за двома дітьми – дві пари калачів, за трьома – три 

Е
А за двома дітьми – дві пари калачів, за трьома – три 
пари. Буває, що хрестини роблять за двома-чотирма Епари. Буває, що хрестини роблять за двома-чотирма 
дітьми разом. Калачі дають, коли другий раз сідають за Едітьми разом. Калачі дають, коли другий раз сідають за 
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ці, а тепер рідним бабцям. Коли дитину приносять од Еці, а тепер рідним бабцям. Коли дитину приносять од 
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ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У  п’ятницю молода розносила 
калачі дружкам. Коровай не пекли. У  Вилах пекли, 
у Клембівці, у Гнатові. Пекли плетений потрійняк до-
вгий, як коса, дружбам по парі, й круглих калачів пле-
тених з діркою посередині – для старостів. Пекли ка-
лачі й для молодих – потрійняк в три смуги, а зверху – 
«голубочки». Пару пекли або дві пари, у обох молодих 
пекли по парі чи дві. Пекла баба-кухарка. Для печення 
калачів брали не вдовиць, а тепер не зважають на це. 
Не бояться. Для дружб – потрійняки, а для старост – 
калачі. Музикам – пару калачів, таких як старостам.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ У суботу готували м’ясо варене й 
тушковане, голубці з крупою пшоняною з салом, тепер 
з рисом і м’ясом, гишки [холодець], капусту жарили, 
сливки варили. Борщ варили (і тепер готують дехто), 
а у Клембівці цього немає, сливки ставили на кінець 
столу. Тепер все так само, тільки більше – ще котлети, 
салати, тефтелі. Нанашки йдуть на весілля з калачами 
і свічками. Дорогу молодим переливали, а тепер не ро-
блять. Переливали на щастя. А молодого дружко пла-
тив. Пропій у понеділок: з калачами від молодої йдуть 
до молодого, нанашки несуть калачі. Дарували свати 
сватів з калачами, хустками й рушниками, тепер – і со-
рочками, і крамом. Калачами тільки родичів наділяли 
й весільний почет, а решту гостей – ні. Тепер більше 
в’яжуть. У  неділю вінчалися й застілля робили, так 
само варили. Забирали молодую. Роздавали калачі, як 
розходилися. Як на весілля було зо п’ять відер горіл-
ки, то багате весілля. І вино ставили у грахвинах. Про-
пій у понеділок: дарують одні одних свати калачами й 
хустками чи рушниками. Тепер варять на весілля гиш-
ки, котлети, печуть пиріжки з сиром, сливками, яблу-
ками, джемом чи повидлом, роблять салати, пельмені 
на юшці з м’яса, яйця фаршировані, м’ясо з підливою, 
голубці з м’ясом і рисом, капусту смажать, борщу вже 
не варять. Кисіль із слив. Тепер на весілля пускають 
до десяти відер горілки, бо родня більша, гостей біль-
ше, багато молоді кличуть. Вино ставлять, квас, ситро. 
У нанашки теж гуляють, вона частує, коли кличуть на 
весілля з калачами, як по молоду йти.

ПОМИНКИ Обід: борщ гарячий, гишки, коли не піст, го-
лубці, сливки наостанок. Готували те ж, що й на весілля. 
Раніше не можна було на поминки вилками їсти, а тепер 
можна. Але старі дотримуються порядку, і  їм кладуть 
ложки. Вилки колючі, тому не слід класти на стіл. По-
минали покійних на дев’ятий день, сороковий день і в 
рік. Тоді обід, поману дають (жінці – як по жінці, а чоло-
вікові – як по чоловікові – то сорочку й по калачикові по 
одному). Обідним не роздають в кінці калачі. У рік так 
поминають з обідом, а поману не дають. Кутя вариться, 
коливом не називали, на обід на перший день і несли 
на цвинтар, на дев’ятий   день тільки ставили на стіл. 
Пшениця, туди труть мак, кладуть мед. Беруть, скільки 
хочеш, а колись піп перший брав три рази. Три рази – це 
закон. Тепер теж варять кутю. Кутею називають і різд-
вяну кутю. Вона така сама. [Похорон 30-х  рр. ХХ  ст.] 
На похорон ідуть без хліба. Тим, хто виносить, дають 
по калачеві, перев’язують рушником. На поману дають 
хустку жінці, чоловікові – сорочку. Без калача. Поману 
дають і на дев’ятий день. На колодязь кладуть гроші, 
шоб хазяїн забрав. Варять кутю – коливо з пшениці. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи  – на 
цвинтар виносять бабу, м’ясо, молоко, рибу. Книжі 

робили з тіста прісного або й на дріжджах. Розкачу-
ють тісто, кладуть варені яйця, смажену цибулю, кар-
топлю  – начинку, загортають і печуть. Вертути такі 
самі, тільки скачували в рулет, а книжі – конвертом, 
защипаним зверху. Книжі пекли на сороковий день 
і на Проводи. На Різдво калачі пекли, а  хто хоче  –  
книжі. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ В піст малим дітям давали мо-
локо, яйця, сир до років п’яти-семи, а  сало й м’ясо 
ні. Роділля, поки годувала, теж пила молоко. Блинці 
з прісного тіста пекли, оладки – з учиненого. У кого 
була сметана, то їли з нею, а то з сливками, які розти-
рали на киселицю. Галушки – мука пшенична, негусто 
замішане тісто, щоб можна брати ложкою. А  затір-
ка – щипане тісто, крутіше. Вареники варили з сиром, 
капустою жареною, картоплею вареною, з вишнями і 
сливами, з маком. З м’ясом варили дуже багаті, з ка-
шею чи квасолею не робили.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Тричі приймали їжу, так само й 
зараз. «Обід» – так називають сніданок. Варять борщ 
з квасолею, буряком, капустою, морквою, картоплею, 
цибулею, петрушкою чи пастернаком, кропом, сіль-
перець, на ґрисі  – житніх висівках, які вквашували 
злегка. Каша гречана або ячна. Мамалига, до мамали-
ги молоко. Сливки з варених сушених слив або яблука 
варені – сушня. Вар з сухих груш і яблук. Лили в мама-
лигу. У дві години дня – полудник – хліб, сало солоне, 
яйця варені, цибуля сира, часник. Вечеря – піч палять 
на ніч, варять тісто (різана локшина) або затірку щи-
пають до киплячого молока або на картофлях і цибу-
лею зажарюють. Густу картоплю або рідку картоплю 
(юшку) варять. Їдять усе з хлібом. Така була вечеря. 
М’ясо їли нечасто, на свята.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ М’ясо солили, морозили, пекли, со-
лоне тримали в погребі. А  більше продавали свіжим. 
Тепер м’ясо варять, закручують у банках і їдять консер-
ви. Взимку їли свіже м’ясо. Влітку й восени – птицю. 
Вівці були, бринзу робили, більше куркулі, бо так в лю-
дей було овець мало. У більшості було по дві-три вівці, 
бринзу робить було ні з чого. Сир робили з коров’ячого 
молока, в піст зберігали у солоній воді під гнітом.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Куліш готували: 
на окріп сипали ячмінь, гречку, пшоно, варили з кар-
топлею, салом засмажували. Бувало, що обідали без 
борщу, бо ґрису не було. Борщ і зараз готують з ґри-
сом. Капусняк. Капуста квашена, крупа пшоняна чи 
кукурудзяна, з салом, без картоплі. Жур робили з жит-
нього борошна, запарювали, воно вигравало, варили, 
потім додавали до мамалиги. Квашу робили з гречаної 
муки, уквашували. Саламаху робили з муки. Лемішку 
заварювали з пшеничної муки, а мамалигу – з кукуру-
дзяної. Варили окріп, сипали муку, вона обварювалась, 
знімають з вогню й розтирають, щоб без грудок. Тоді 
гарячою їдять. Голубці – гречані крупи з салом загор-
тають у парену кислу капусту – листя, або свіжу. Тепер 
і з фаршем і у виноградному листі кладуть. 

НАПОЇ Кисіль тоді не робили, тільки сливки варили. 
Тепер з крохмалю роблять, вже років з тридцять, на 
ягодах свіжих чи компотах. Квас робили  – сирівець: 
запарювали ячмінну муку й житню, житній сухий хліб 
завдавали. Укисав, тоді ставили в холодне місце діжку. 
Тепер, як роблять, то небагато – з відро. Буряки кваси-
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з квасолею, буряком, капустою, морквою, картоплею, Ез квасолею, буряком, капустою, морквою, картоплею, 
цибулею, петрушкою чи пастернаком, кропом, сіль-Ецибулею, петрушкою чи пастернаком, кропом, сіль-
перець, на ґрисі  – житніх висівках, які вквашували Еперець, на ґрисі  – житніх висівках, які вквашували 
злегка. Каша гречана або ячна. Мамалига, до мамалиЕзлегка. Каша гречана або ячна. Мамалига, до мамали
ги молоко. Сливки з варених сушених слив або яблука Еги молоко. Сливки з варених сушених слив або яблука 
варені – сушня. Вар з сухих груш і яблук. Лили в мамаЕварені – сушня. Вар з сухих груш і яблук. Лили в мама
лигу. У дві години дня – полуЕлигу. У дві години дня – полу
яйця варені, цибуля сира, часник. Вечеря – піч палять Еяйця варені, цибуля сира, часник. Вечеря – піч палять 



11
ли на борщ, квас пили і лили в борщ. Але для борщу 
квасу мало, ґрис потрібен. З грушок диких робили квас, 
із гниличок, з берези не було. Навіть сік не брали, лісу 
мало. Берези не було. Чай тоді не пили, а тепер після 
війни п’ють. Тоді заварювали звіробій, м’ятку, вишневі 
гілля. Тепер каву п’ють, не часто, більше молоді з мо-
локом, або кавовий напій. Брагу робили з дріжджами, 
рідко. Горілку стали робить у 20–30-х роках [ХХ ст.], 
самогонку, а колись тільки бражку, та й то рідко. 

ХЛІБ Хліб пекли й житній, і пшеничний. Пекли на ка-
пустяному чи горіховому листі або підсипали мукою. 
Форми з’явилися у 1920-х роках. Раз у тиждень пекли, 
більше в суботу. Клали на полицю, накривали руш-
ником. З печі вийнявши, обмивали холодненькою во-
дою. Малаї пекли з кукурудзяного тіста. Вчинене тіс-
то, м’яко мішане. Куркулі міняли хліб на малаї. Коржі 
пекли прісні, а на свята Маковія, Спаса – до маку тер-
того. Й тепер старі печуть. Пампушки робили з тіста, 
як з хліба. Їли з шкварками, капустою, огірками соло-
ними або сливками.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Варе-
ники варили й бабу пекли з лапші (тісто) на Масляну. 
Робили вареники, сливки, жарену капусту – називали 
«Пущення».

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН

смт Чечельник
Записав В. Косаківський 18 серпня 2010 р.  

у смт Чечельник Вінницької обл.  
від Бучацької (Ярославської) Галини Петрівни, 1962 р. н.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На весілля різали свиню, розби-
рали. Порібра – на жаркоє. Обрізали порібра на ков-
басу, клуби – на катлєти, і запекти. Філєйки відрізали 
на биточки. Голову відрубали, помили, вона йшла на 
кров’янку і на паштет. Ножки  – на холодець. Кишки 
пополоскали, кров’янку зробили. Там ше є ковбасян-
ки, на ковбасу. Нафарширували (начинили). Кури ми 
каптимо, мочимо в ропі. Робимо ропу на капчєніє. 
Холодець робимо з ножок, начинили і закоптили ков-
басу. Разом коптимо ковбасу і м’ясо. Порізали ковба-
су із м’ясом капчоним. Паштет і рулет у пічі пичеця. 
Оце сало, почеровку відділяю, каптимо. Паштет, рулет 
і почеровка ріжеця всьо разом на тарілочку. Биточки 
б’ємо, солимо, перчимо і жаримо в яєчках. Биточки 
подают самі. М’ясо по-французьки квасили, з цибуль-
кою і оцетом. М’ясо відварила, соломкою покришила, 
соломкою цибульку, оцит, олій і вода, посолити і по-
перчити, і прикласти кришкою і камінчиком. Воно сок 
пускає, маринуєця. Це старий рецепт. Купляємо рибу, 
відбиваємо, тоже жаримо в яїчкові. Тоже ставимо рибу 
фаршировану, рибу тушену. Рибу беремо сайду. Річкову 
свіжу рибу жаримо у кукурудзяній муці. Биремо наліс-
ніки, пичемо з вишнями, мастимо згущеним молоком. 
Конверти робимо з малісніків з капустою або з паште-
том, хто з чим схоче. Але само собою робимо малісніки 
з вишнями, а конверти само собою. Бєлочку робимо із 
сиру магазинного. Ставимо сир твердий магазинний із 
мармаладам, або із цвітним домашнім. Домашній сир 
з краскою і желатином. Ото три сорти робим: жовтий, 
зелений, червоний. Тушимо пічінку, тушимо жилудки 

курачі магазинні, магазинну пічінку тушим. З пічінки 
робим коржі пічоночні, мастимо майонезом, з цибуль-
кою жариною, часничком. Яїчка фаршируємо курачи-
ми нутрощами (патрахами) або пиритертим жовтком 
і жариною цибульою. Салат «Олів’є» ми робимо, салат 
«Сонечко», салат з грибами (шампіньйонами), салат 
із крабами. «Сонечко» – ковбаса кришиця тако дріб-
ненько і довгенько. Бублики фаршировані сиром до-
машнім. Магазинні бублики  – сушка. Салатів багато 
є. Салат свіжий з капустою і гоїрками. «Сонечко» не 
даєця літом, воно грає. Це всьо осіню, зимою і висною. 
Смотра яка погода. Риба фарширована тоже не даєця. 
Даюця капчоності, всьо капчоності, всьо в сухом’ятку. 
Цего жарине на яйцьові. Шо на майонезі, то нічого не 
даєця на жару. Каша даєця засипана, а борщ даєця вже 
на вечір. У Рогузці подают борщ і кашу. Це залежит від 
холодної закуски і від хазяйки. Якшо багато холодної 
закуски, то не дают. Бощ скоріше дают чим кашу. Тор-
ти дают на другий стіл, вечіром. На перший стіл в обід 
дают всю холодну закуску, сладке і борщ, і кашу. Мо-
жут кісєль зварити або жилатін, якшо ни дуже жара. 
А  на вечір вже робили, ставили жілє. Це на перший 
день. А на другий стіл – голубці. Начинаємо з капус-
ти з катлєтами. То, шо лишаєця в обід, підсортіровує-
ця. Холодна закуска підсортіровуєця, розкладаєця по 
всьому і сідают за другий стіл. І тоді подаєця капуста 
з катлєтами, голубці, жаркоє, або баба, або пончики 
з м’ясом і малісніки з сиром, і сладке м’ягке, і кисіль. 
[Борщ весільний] Кидаємо кістки, кістки википіли, 
кидаємо квасолю, квасоля кіпит, кидаєм картошку, бу-
ряк, моркву і хай це всьо мліє. Затираємо цибулями, 
морква, томат, солимо, перчимо – і тобі борщ получа-
єця, кидаємо кропу, питрушки і затираємо борщ то-
матною пастою. Получаєця середній борщ, не густий, 
каламазя як хамузя, рідкуватий борщ должен бути. 
Капусту кидаємо ше в борщ. [Каша засипана] Кажда 
хазяйка зварит її по-разному. Кладу капусту, на низ 
пшоно, рис, смитана, майонез, масло. Кришиця свіжа 
капуста, кидаєця в каструлю, заливаєця трожи свіжої 
води. Вона як вариця, трошки прокипіла, тоді кидаєш 
пшоно. Воно разом з цим томиця. Пшоно зварили  – 
кидаємо рис. Рис відварився, тоді заправляємо. Рис 
вже як зварився, хамузя получаєця, каша така, хамузя, 
як масло. Кидаєм заправку, масло, смитану, молоко, со-
лимо, перчимо і всьо. Трошки моркви можна жариної 
обізатільно і цибулі жариної. Ше кидаєм капусту сиру 
і пшоно, і це всьо мліє на малому вогні, тільки треба 
помішувати. А в Рогузкі на ячмінній каші. В кажному 
силі по-иначому. Це якшо зара, то з свіжої капусти, 
а якшо осінь, то з кислої капусти і то, якшо вона пісна, 
а  якшо пісна каша то кидаєця картошка, олій і всьо, 
і цибуля, і морква і всьо, ніякого масла. Но в піст вісіля 
не роблять. [Солодке] А сладке ставиться, хто як хоче. 
Кладеця мисочка під хліб, з хлібом, а зверхи ставимо 
хлєбніцу з сладким: сухі пранічки і канфєти, магазин-
не всьо, хто як хоче, то пиче. Пичут праніки з пудрою, 
рогаліки пичут, пичут грибочки, горішки пикли. Го-
рішки з начинкою, з згущонним молоком, з чим хоті-
ли. Трубочки кладуть. Ше можна на обід щілники сухі 
з згущонкою на перший стіл класти. І бєлочки отакі, 
колись мама робила, сніжка, сніжечки. Робили з білків. 
Одні білки. 

НАПОЇ Кисіль хочеш кладеш зараз, хочеш увечері. Ки-
сіль з вишень, з маліни і з смородини, з дирину, з чого 
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з катлєтами, голубці, жаркоє, або баба, або пончики Ез катлєтами, голубці, жаркоє, або баба, або пончики 
з м’ясом і малісніки з сиром, і сладке м’ягке, і кисіль. Ез м’ясом і малісніки з сиром, і сладке м’ягке, і кисіль. 
[Борщ весільний] Кидаємо кістки, кістки википіли, Е[Борщ весільний] Кидаємо кістки, кістки википіли, 
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хоч, з чого є. Як є в тебе дирен – з дирену, хоч з вишень. 
Сливки сушені давали. Варили їх, казали «сушня». 
Як воно, ни сушня, а вялені сливки, це по-научному, 
а сушня – це по-нашому. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Хліб пичуть, коровай, калачі. Якшо 
молода  – печеця «гуска», а  якшо молодий  – шишки. 
Калачі для нанашки, для сватів, для бабки, для мами, 
для всіх родичів, для хросних батьків. Сваха прихо-
ди з своїм хлібом. До мене сваха прийшла з хлібом і 
я йшла до свахи з хлібом. Хліб має бути печений. Хто 
хоче печений, а  можут пикти і маленькі коровайчи-
ки. Я  коровай несла. Або з калачом славним висо-
ким. Сваха прийшла з печеним хлібом, домашним, а я 
купляла хліб. А  до церкви, до ЗАГСу, до пам’ятника 
короваї даєця. І от приходи молодий, якшо молодий 
виходи з воріт, дає коровай обізатєльно або хліб пе-
чений. Хлопчикові, якшо хлопець, хлопчикові. Вихо-
дять з воріт і дают хлопчикові. Хлопчик має стояти в 
воротях. Вийшла тай треба дати. Тільки не жонатому, 
тільки дитині обізатєльно. Ні жінкі, ні вдові, ні роз-
відниці. Якшо виходиця з воріт, то даєця хліб, то тіль-
ки даєця дитині, жилатєльно хлопчикові. Буває, шо 
старій людині. Буває вийшов і нікого нима, то дают 
старому чоловікові, сусідові, жінкі не даєця. Даєця 
такому, шо подружня сімя, або дитині. До мене сваха 
приходила з гильцьом, і  ми до неї ішли з гильцьом. 
Гильце розтанцьовувалося з коровайом. Ділили коро-
вай з гильцьом. Це раньше і в нас так було. Це просто 
зараз вже мода така пішла. А в них там ше все є. Гильце 
принесли, коровай ділили з гільцьом. Коровай ми пи-
кли, всьо пикли. Ми і вони заказували. Зараз ніхто ни 
пиче. Якшо коровай пичеця, треба знати, шо казати, 
треба співати і смотра, які жінки пекли. Треба, шоб їго 
пекли не вдови. Як ранчи коровай пикли, то пригла-
шали тих жінок, які гарно живут, подружина хароша 
сім’я. Обов’язково тільки в четвер. Сходилися всі, там 
цілий ритуал був. В’язали їх. Вони знали, шо казати, 
співали пісні, замісюєця як хліб. Просіяли муку, за-
співали. Били яїчка, масло. Заспівали вони пісню, чи 
шо там проказали, і молоко гараче з маслом лляють, 
і начинают бовтушку робити. Тоже шось там говорат, 
хрестця, святять чи як там називаєця, «Оченаш» там 
моляця чи шо. Взяли їх їдну руку до їдної і вони вдвох 
місять цей хліб. Оце всьо вимісюють. Шоб у парі були 
все життя молодята. Це фактично на всьо життя. Обі-
затєльно треба, шоб подружня сім’я була хароша, ні 
розвідниця, ні вдови ніякі. І в четвер тільки коровай 
пичеця. Вдень, зранку пичуть. Якшо репнувся, то так 
і молоді погано живуть, а якшо ни репнувся, то хара-
шо, якшо западеця, то тоже погано. Коровай має бути 
славним. Пригорит – це їрунда. Молоді, значіт, чорня-
ві. Треба розняти рот, шоб не пригорів там. Буває шо й 
лопне, буває шо не вдасця, а буває, шо вопше розпли-
веця, невдасця або набік піде. Це погана прикмета для 
сімейної пари. Баби казали, шо погано жити будут або 
розійдуця. А буває ше, но я от не знаю, но мині кажи-
ця, колись і казали, смотря в яку сторону, но обачно 
як, жінка іде з лєвої сторони, а чоловік з правої. От в 
яку сторону коровай піде, той може скоріше або по-
мерти. Якось там знали, коли в піч засовували. Є така 
сторона, шо йде, схилилося тісто трошки вправо, а то 
вліво пішло. Коли витягали з печі то бачили, коровай 
круглий чи пішов у якусь сторону. Та так і кажут, у яку 
сторону пішов коровай, той першим або помре чи 

якось піде скоріше. Фата должна на хлібові бути. Ну 
от такий обичай, напрімєр, даже як от я робила прі-
чоску, в нас у Бершаді, в нас фату і вінок тільки вдіває 
мама. І повинна вдівати, оце як купили вінок, там, на-
прімєр, з четверга, коли починают хліб пикти. Він десь 
має там на певному місці стояти на хлібові. Фата з він-
ком повинна стояти там десь на столі в чистій хаті. Но 
коли вже нівєсту убрали, туда-сюда, і воно має стояти 
на хлібові в хаті. Мама має поблагословити і вінок с 
хліба на голову дитині покласти, аж тоді вже палікма-
хирша, чи хто там, має робити. [...] Молодий до моло-
дої іде з хлібом, замотаним в рушник. Щитаєця, шо 
молодий іде за парою, тому з одним хлібом. А тоді, як 
ідут вінчатися, то нівєста з своїм хлібом, а молодий зі 
своїм хлібом іде. До розпису і до церкви молодий по-
винен іти з дружкою, ни з молодою. Аж уже після того 
паруюця, перед порогом. А так ни мают права, даже 
до ЗАГСу. До церкви тоже нисут або хліб, або коровай. 
Дают батюшкі на рушникові. У вас [у костелі] – хліби, 
а у нас [у церкві] коровай після вінчання. І окремо да-
єця хліб, яким батюшка благословляє. Ксьондз благо-
словляє образами.

ПОМИНКИ Смотра, в  яку пору. Якшо піст, то все піс-
не: рибу стужену [холодець з риби], рибу жарену без 
яїчка у муці, вінегрет, капуста з крабами, морква ко-
рейська, перець, кабачки, салати з капусти, котлети 
з риби, риба тушена, пончики з рибою, борщ пісний, 
каша пісна, голубці пісні. Малісніків не дають. Кисіль. 
Коли не піст, то всі страви на поминках подають так, 
як на весіллі. Гарача закуска така сама, а  холодна за 
можливостями. Дається ковбаса, салати, ковбаса з 
м’ясом. Колись давали коливо, зараз не дають. Да-
ють сахар. Батюшка сказав колива не давати, тому що 
їдять однією ложкою, а зараз є багато різних хвороб. 
В  католиків колива немає. В  кафе сьогодні дають не 
коливо, а  рис з цукерками або з мармеладом. В  ма-
ленькі блюдечка дають рис і мармелад або цукерки 
горошком, пісні цукерки. Вдома зараз ніхто не дає. Це 
лише кілька останніх років не дають. А  до того тоді 
коливо давали, з цукром, могли з маком. Так само на 
похорон  – труть мак, халву дають. По грошах люди 
дивляться.

ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Буша
Записав В. Іванчишен 6 червня 2012 р.  

у с. Буша Ямпільського р-ну Вінницької обл.  
від Данилюк Лариси Мілентіївни, 1928 р. н.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Роки були тяжкі, бо 
голод був. І лабузинь їли, і жолудики збирали, і траву. 
І лободу. Це були такі тяжкі роки. Їли, ти й таке, а була 
біда. Я  сама пережила голод, ну я вже понімала, шо 
[19]47-й рік був, роки тяжкі.

НАПОЇ П’янки не було. В кожній хаті затьор грав. Ніхто 
понятія не мав, шоб вигнала горівку, шоб пити. Боже 
борони. Лиш усно на Молдавію носили. Вже колгосп 
у нас, а в них ше колгоспу не було. Вони мали ше своє 
поле. Ти й ми носили в Яругу в Бабчинці, десь комусь 
тре на весілля взяти. [Розкажіть технологію вигону го-
рілки.] Тоді так, як зара. З сахару не робили. Сахар у 
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І
співали пісні, замісюєця як хліб. Просіяли муку, за

І
співали пісні, замісюєця як хліб. Просіяли муку, за
співали. Били яїчка, масло. Заспівали вони пісню, чи Іспівали. Били яїчка, масло. Заспівали вони пісню, чи 
шо там проказали, і молоко гараче з маслом лляють, Ішо там проказали, і молоко гараче з маслом лляють, 
і начинают бовтушку робити. Тоже шось там говорат, Іі начинают бовтушку робити. Тоже шось там говорат, 
хрестця, святять чи як там називаєця, «Оченаш» там Іхрестця, святять чи як там називаєця, «Оченаш» там 
моляця чи шо. Взяли їх їдну руку до їдної і вони вдвох Імоляця чи шо. Взяли їх їдну руку до їдної і вони вдвох 
місять цей хліб. Оце всьо вимісюють. Шоб у парі були Імісять цей хліб. Оце всьо вимісюють. Шоб у парі були 
все життя молодята. Це фактично на всьо життя. ОбіІвсе життя молодята. Це фактично на всьо життя. Обі
затєльно треба, шоб подружня сім’я була хароша, ні Ізатєльно треба, шоб подружня сім’я була хароша, ні 
розвідниця, ні вдови ніякі. І в четвер тільки коровай Ірозвідниця, ні вдови ніякі. І в четвер тільки коровай 

М
принесли, коровай ділили з гільцьом. Коровай ми пи

М
принесли, коровай ділили з гільцьом. Коровай ми пи
кли, всьо пикли. Ми і вони заказували. Зараз ніхто ни 

М
кли, всьо пикли. Ми і вони заказували. Зараз ніхто ни 
пиче. Якшо коровай пичеця, треба знати, шо казати, 

М
пиче. Якшо коровай пичеця, треба знати, шо казати, 
треба співати і смотра, які жінки пекли. Треба, шоб їго 

М
треба співати і смотра, які жінки пекли. Треба, шоб їго 
пекли не вдови. Як ранчи коровай пикли, то пригла

М
пекли не вдови. Як ранчи коровай пикли, то пригла
шали тих жінок, які гарно живут, подружина хароша 

М
шали тих жінок, які гарно живут, подружина хароша 
сім’я. Обов’язково тільки в четвер. Сходилися всі, там Мсім’я. Обов’язково тільки в четвер. Сходилися всі, там 
цілий ритуал був. В’язали їх. Вони знали, шо казати, Мцілий ритуал був. В’язали їх. Вони знали, шо казати, 
співали пісні, замісюєця як хліб. Просіяли муку, заМспівали пісні, замісюєця як хліб. Просіяли муку, за-М-
співали. Били яїчка, масло. Заспівали вони пісню, чи Мспівали. Били яїчка, масло. Заспівали вони пісню, чи 
шо там проказали, і молоко гараче з маслом лляють, Мшо там проказали, і молоко гараче з маслом лляють, 
і начинают бовтушку робити. Тоже шось там говорат, Мі начинают бовтушку робити. Тоже шось там говорат, 
хрестця, святять чи як там називаєця, «Оченаш» там Мхрестця, святять чи як там називаєця, «Оченаш» там 
моляця чи шо. Взяли їх їдну руку до їдної і вони вдвох Ммоляця чи шо. Взяли їх їдну руку до їдної і вони вдвох 
місять цей хліб. Оце всьо вимісюють. Шоб у парі були Ммісять цей хліб. Оце всьо вимісюють. Шоб у парі були 

Ф
такому, шо подружня сімя, або дитині. До мене сваха 

Ф
такому, шо подружня сімя, або дитині. До мене сваха 
приходила з гильцьом, і  ми до неї ішли з гильцьом. 

Ф
приходила з гильцьом, і  ми до неї ішли з гильцьом. 
Гильце розтанцьовувалося з коровайом. Ділили коро

Ф
Гильце розтанцьовувалося з коровайом. Ділили коро-

Ф
-

вай з гильцьом. Це раньше і в нас так було. Це просто Фвай з гильцьом. Це раньше і в нас так було. Це просто 
зараз вже мода така пішла. А в них там ше все є. Гильце Фзараз вже мода така пішла. А в них там ше все є. Гильце 
принесли, коровай ділили з гільцьом. Коровай ми пи Фпринесли, коровай ділили з гільцьом. Коровай ми пи- Ф-
кли, всьо пикли. Ми і вони заказували. Зараз ніхто ни Фкли, всьо пикли. Ми і вони заказували. Зараз ніхто ни 
пиче. Якшо коровай пичеця, треба знати, шо казати, Фпиче. Якшо коровай пичеця, треба знати, шо казати, 
треба співати і смотра, які жінки пекли. Треба, шоб їго Фтреба співати і смотра, які жінки пекли. Треба, шоб їго 

ПОМИ

Ф
ПОМИ

не: рибу стужену [холодець з риби], рибу жарену без 

Ф
не: рибу стужену [холодець з риби], рибу жарену без 
яїчка у муці, вінегрет, капуста з крабами, морква ко

Ф
яїчка у муці, вінегрет, капуста з крабами, морква ко
рейська, перець, кабачки, салати з капусти, котлети 

Ф
рейська, перець, кабачки, салати з капусти, котлети 
з риби, риба тушена, пончики з рибою, борщ пісний, 

Ф
з риби, риба тушена, пончики з рибою, борщ пісний, 
каша пісна, голубці пісні. Малісніків не дають. Кисіль. Фкаша пісна, голубці пісні. Малісніків не дають. Кисіль. 
Коли не піст, то всі страви на поминках подають так, ФКоли не піст, то всі страви на поминках подають так, 
як на весіллі. Гарача закуска така сама, а  холодна за Фяк на весіллі. Гарача закуска така сама, а  холодна за 
можливостями. Дається ковбаса, салати, ковбаса з Фможливостями. Дається ковбаса, салати, ковбаса з 
м’ясом. Колись давали коливо, зараз не дають. ДаФм’ясом. Колись давали коливо, зараз не дають. Да
ють сахар. Батюшка сказав колива не давати, тому що Фють сахар. Батюшка сказав колива не давати, тому що 
їдять однією ложкою, а зараз є багато різних хвороб. Фїдять однією ложкою, а зараз є багато різних хвороб. ФВ  католиків колива немає. В  кафе сьогодні дають не ФВ  католиків колива немає. В  кафе сьогодні дають не 

Е
до ЗАГСу. До церкви тоже нисут або хліб, або коровай. 

Е
до ЗАГСу. До церкви тоже нисут або хліб, або коровай. 
Дают батюшкі на рушникові. У вас [у костелі] – хліби, 

Е
Дают батюшкі на рушникові. У вас [у костелі] – хліби, 
а у нас [у церкві] коровай після вінчання. І окремо да

Е
а у нас [у церкві] коровай після вінчання. І окремо да
єця хліб, яким батюшка благословляє. Ксьондз благоЕєця хліб, яким батюшка благословляє. Ксьондз благо
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нас мішками був. А ніхто так з сахару, шоб не робити, 
а буряк. Кришили, ти й на тертку терли. Робили роз-
чину, перемішували. І воно собі там шікає, вже поку-
шали, шо воно там вже. Ти й були такі куби, казали, 
шо куби, ну як бочка. Тий в ту бочку кинули, вже є 
холодильник, ти й воно собі так. А там горілка вже ка-
пає. А той буряк, тоже було тяжко. Бо це треба було 
вкрасти. [...] А то в нас пече мама хліб, ти й таке тіс-
течко лишається, воно прокисає, сходи. Потому воно 
зійшло, розвели в теплі воді. І кидаєм ті дрожді, ку-
курудзяної муки трошки. І замісювали робили дрож-
ді  – пристаночки. І  на тім хліб ми пекли, добавляли 
дрождів, хмель варили. Зара є товой хмель, шо понад 
воду. Рвали той цвіт варили. Парили і заробляли таку 
горівку. Зара нє, зара сахар, дрожді  – гарну горівку 
зробили.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Як стало легше, вже мали хліб. 
І мамалигу варили, і паланиці пекли, і пиріжки. Линта 
була така, так як фасолі. Линту садили. Їли біб. Шаша-
виця така була, як фасолі. Тиш така вона бідненька, 
може, де в молдаванів ше вона є. А на свята готува-
ли то кутю, вареники, холодне. Хто як, в  кого було. 
Хто заміжно жив, той лучче готував. А як бідніші, то 
шо було, то варили. [Що брали з собою їсти в поле?] 
В поле хто шо мав. От у нас була корова. Мама зва-
рить, були такі «близнятка». Тако двоє вони до куп-
ки. Ти й це я йду хуче в поле з жінками, а мама моя 
ше справляється, бо корова була, поросятко ше яке. 
А хлопці вчилися, треба шоб шось вони їли, ходили 
в школу. То це мама варит борщ, то в їдно кухлятко 
кидає борщу, в друге кухлятко кидає мамалиги і мо-
лока. В нас було молоко, то ми виживали. Хліб, може, 
по шматочку сала. Це як ланка вісім-десять душ. Вони 
не їли то сало, так шоб їсти, а потерли шкурочки, ти 
й дальше-дальше. Там чосничок чи цибулю. То якесь 
яєчко візьмеш звариш. [Раніше] так не готували, як 
зара. Холодне, котлєти, голубці, було таке, шо прані-
ки пекли такі розчиняні. Сливки хто цілі мав, то так 
клав. А  то на тарілочку клали, ти й то таке повідло 
було. А ше хто придумував чи молочний, чи фрукто-
вий кисіль. Налісніки дехто робив, а дехто й не робив. 
Огирки, помидори, якшо таке время, шо можна їх 
дати. Прамо такі роки були тяжкі, шо той мав, а той 
не мав. Як не мали, з чого робити холодне, то робили 
сліпу рибу. Це називається «сліпа риба» – заливна ця. 
То колись же цего желатину не було, терли картофлі. 
Крохмаль з тих картофель пекли, так як котлети. Це 
заправка була – кидали листя лаврове, цибулі, ше як 
можна було достати перцю горошку, а як нє, то не ки-
дали. Ти й тако листячко. По чотири тих деруни клали 
в тарілки. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ А  на весілля, то це зара весіл-
ля. Це зара таке весілля роблять, шо можна то всьо 
і брати і на другий день знов покласти. Бо стравів 
багато  – двадцять-тридцять  страв, Боже. [Відколи 
почали робити таке пишне весілля?] Ну це так років 
з п’ятнадцять. Зараз вже нема шо казати, шо хтять, то 
видумують. Маліснічки [налісники] – є сир, кріпчик 
свіжий. Бо є шо, шо й зимою роблять люди. То взяла, 
то й собі тих блинчиків спекла, накрутила на яїчку. За-
раз так готують – обжарують на яїчку. Зробила чоти-
ри тих блинці з тим сиром, з тим кропчиком. Колись 
цего не знали, таких фокусів, бо не було, з чого. Пекли 
бабку на яєчках. Так як зара, то й роби. Є там двадцять 

страв, воно не ззідається, воно лиш всьо марнується. 
А луче зробити менше, шоб воно було. А ше зробити 
тіво салати всякі, зара кладуть, а потом всьо викида-
ють. Є так, шо там голубці, жаркоє, є там шо ше ззі-
дять, а є так, шо поклали і не їли. Ну хоть не перемар-
нували, на другий день, то воно піде.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ [Що готують на хрес-
тини?] Треба і колачі пекти. А зараз шо заказали, ти й 
привезли готові. Тоді треба було місити і качати, і ро-
бити. Других страв не було, всьо то саме. Ну якийсь 
салатик придумали дівки. Вінегрет був  – це бурачок 
столовий, фасолька.

ПОМИНКИ [Що готували на поминальний обід?] Хто 
богатіщий, той готувався так, як на свадьбу. Я  готу-
валась без рецепту. Все лиш складем, шо там є. [Як 
Ви варите борщ на обід?] А борщ з бураком, з фасо-
льою. А як м’ясо, кісточка кидаєм. Потому то м’ясо на 
дрібненько кришим відваруєм, окроме. А якшо то ки-
даєм, шоб в борщі кісточки десь комусь не попалось. 
Потому кидаю листя, цибулю, шоб пахло воно, підсо-
люю. Тоді м’ясо виварилося, я витягаю, а та юшка, то 
всьо йде туди в борщ. Там вже буряк вариться, він же 
вварюється хорошо, як в жиру. Потому всьо змішуєм, 
сметану, кидаю перцю, листочок.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Чи 
готували на Святий вечір дванадцять страв?] Ну зара 
да, а колись не було. То зварат вареники, трошки того 
холодцю, рибку ше де ловили, а то в магазинах купу-
вали. [Як влада ставилася до релігійних свят?] Нам 
нічого не казали, але як вже нести вечерю, то дітям 
вчителі не розрішали. Дивилися, ходили по вулицях, 
дєжурили, щоб дитина не несла вечерю. Незаконно 
було. Шоб діти не йшли колядувати, шандрувати. [Що 
складали на вечерю?] Пару калачиків, горішки, цуке-
рочок. Куті трошки, варенички. Так як зара готую, шо 
хто хоче собі. Якось купила там вафлі, там ше шось, 
тамо на вечерю наклала. Несу пишну вечерю, а тоді не 
було, тоді праніки пекли розчиняні.

ЧАСТУВАНЯ КОЛЯДНИКІВ [Що давали колядникам?] 
А я тако пекла невеликі калачики. А як великі паруб-
ки, то бере вже дід до хати. А як хлопчики, то буває їм 
якого рубля винесу, а нє, то дала їм гостинця, горіхів, 
тих розчиняних праніків. А вони собі мают торбинки 
складали. Ти калачики складають на палку, ти й несут 
у руках. 

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ [Що носили в церкву на Велик-
день?] Хто шо мав, то й складав. Той має яйце і мас-
ло, праніки. Хоть трошки, але я шось своє спечу, піду 
шось куплю в магазині. Я хочу таке своє дати.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Тово тепер на Зе-
лені свята я тоже попекла. Тоже роздала чоловікам 
такі булки, і  такий вироблений колач як помани. 
А там кладу рушничок, є цукерки, є вафлі, є праніки. 
Ти й віднесла. От на Зелені свята я ходила, брат при-
їхав аж з Хмельницького, ти й ми ходили. І рушничків 
набрала, і всього набрала, шоб дати за спасибі. 

ЗАСТІЛЛЯ ІМЕНИННЕ [Чи святкували дні народжен-
ня?] Нє, ніхто не знав. Це треба лагодиться. Зара ро-
блять. Мені 80  років було, ти й в залі робили дівки, 
я гроші мала ти й нате. А порося, м’ясо своє, і бужени-
на, і котлети всьо.

ЯМПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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даєм, шоб в борщі кісточки десь комусь не попалось. 
Потому кидаю листя, цибулю, шоб пахло воно, підсоЕПотому кидаю листя, цибулю, шоб пахло воно, підсо
люю. Тоді м’ясо виварилося, я витягаю, а та юшка, то Елюю. Тоді м’ясо виварилося, я витягаю, а та юшка, то 
всьо йде туди в борщ. Там вже буряк вариться, він же Евсьо йде туди в борщ. Там вже буряк вариться, він же 
вварюється хорошо, як в жиру. Потому всьо змішуєм, Евварюється хорошо, як в жиру. Потому всьо змішуєм, Есметану, кидаю перцю, листочок.Есметану, кидаю перцю, листочок.

 ЗИМОВОГО КАЛЕЕ ЗИМОВОГО КАЛЕНЕНДЕДАРЕАР
тували на Святий вечір дванадцять страв?] Ну зара Етували на Святий вечір дванадцять страв?] Ну зара 

да, а колись не було. То зварат вареники, трошки того Еда, а колись не було. То зварат вареники, трошки того 
холодцю, рибку ше де ловили, а то в магазинах купуЕхолодцю, рибку ше де ловили, а то в магазинах купу



14 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ШАНУВАННЯ КУХАРКИ [Як вас запрошували готува-
ти на весілля?] Ну прийшли ти й кажуть: «Ми про-
симо вас, щоб ви йшли нам на свадьбу зготувались». 
Я кажу: «Ну добре». [Що платили?] Хто шо мав. Да-
вали пару калачиків, якусь манафактуру, якусь капу 
[покривало]. Дали там 50 чи 60 рублів. Ну тоді були 
гроші цінніші. 

с. Добрянка
Записала Л. Артюх 1980 р.  

у с. Добрянка Ямпільського р-ну Вінницької обл. 
від Барановської Ганни Антонівни, 1905 р. н. 

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Навідати 
роділлю ходили жінки, несли хліб, цукерки, пранич-
ки. Мама частувала гостей бринзою, салом, горілкою, 
а як мала, то й квасом-сирівцем. На хрещення несли 
хліб, крижмо. Накривають хліб і кажуть: «Щоб була 
(був) щаслива, здорова дитина». Вечеряють. Стра-
ви: гишки [холодець], печеня – печуть м’ясо в печі з 
цибулею в казані, накритому покришкою. Голубці в 
капусті з круп пшоняних, баба з тіста [лапші], тісто 
робили самі, тепер роблять з купованих макаронів. 
Наостанок  – праники й варені сливки з сухих слив. 
Хрестини [влаштовують], коли здумає мати, коли 
справиться. На хрестини батьки пекли калачі. Як за 
дві дитини, всім кумам роздавали по дві пари кала-
чів, а як за три – то три пари калачів. Хрестини могли 
робить за двох-трьох дітей і на другий рік, і пізніше. 
Куми ж були спільні. За печенею дають калачі на хрес-
тинах. Куми одержують калачі, а  зверх них кладуть 
свої крижми, а  зверха гроші. Прикуми одержують 
одну пару калачів, а вони кладуть крам і менше гро-
шей. Частують кумів і прикумів, гуляють з крижмами, 
носять, показують. Якщо у мене дитина, і я беру тебе 
за кума, а тоді в тебе хрестини, і я йду, то на цих хрес-
тинах я – прикум. Старших кумів гурають – виносять 
«на гура!», а  вони дають могорич і частують гостей. 
Далі подається баба з тіста з яйцями й маслом, слив-
ки з пряниками. А тепер багато більше: баба, гишки, 
голубці, буженина, салати, оселедці, риба студжена, 
печеня, налисники з сиром і яйцями, якщо бабу не 
ставляють із макаронів, сливки з сушених сливок або 
із свіжих закручених в банках, пряники, цукерки, пе-
чиво домашнє й куповане.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Барвінком і калиною вбирали ка-
лачі. [Випікали] калачі для сватів – вісім штук, круглі, 
пекли у формах; нанашульські калачі – дві штуки, для 
свічок (дві свічки) – великі круглі, плетені, з отвором 
посередині. Для старостів – по дві штуки. Для друж-
бів і дружок не пекли. Короваю не пекли. У Качківці 
печуть і досі коровай, рвуть коровай, не ріжуть. Жев-
ни в селі теж не пекли, і гільця не було.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Після вінчання] батьки зустрі-
чали з хлібом, образом, кроплять свяченою водою 
барвінком, вводять до хати за зв’язані руки через 
рушник. Прходять молодого батьки, музики грають, 
гуляють, сидять за столом. Страви: гишки, голубці, 
печеня з м’яса свинячого, баба з тіста різаного, слив-
ки й пряники. Борщ тут не варили, по інших селах бу-
вало. Частували за кожною стравою. Чарку піднесли і 
страву подали: «Капуста любить поливатися», – жар-
тували коло голубців, а «Печеня добра з підливою», – 
за печенею. Горілки пили небагато, а  шкалики були 

маленькі (30 чи 50 грамів). Квас робили з хліба паре-
ного, завдавали житнім борошном, солодили. Нази-
вається «квас». І тепер готують квас. Ну тепер більше 
вода газована. Раніше в хаті весілля робили, а тепер 
у шалашах надворі. Дарували молодих при кінці цієї 
вечері – почесна. Молоді з нанашками сидять, а гос-
ті підходять по парідо тарілки, кладуть подарок, ви-
пивають зо дві ложки. Під подарком – два калачі, які 
самі гості пекли. Клали гроші чи сякий-такий крам. 
У цей же вечір молоду забирали до молодого. Зразу й 
дзестри забирали [придане]. Свати йшли додому тро-
хи раніше, зустрічали молодих з хлібом і образом, їх 
вводили до хати. Готували так само: гишки, голубці, 
печеню й сливки. Тепер і токана з перців, круп і помі-
дорів, оселедець, ковбаса, сир. Салати, солоні огіроч-
ки, квашені помідори. Замість голубців тепер часто 
бігус готовлять з квашеної капусти з салом і м’ясом. 
Бабу солодку, торти печуть з ружею чи купують у 
Сороках, печиво печуть, вертути, хрусти з прісного 
тіста в олії печуть і пудрою цукровою притрушують, 
сливки варять. Киселі варили, але вивелись. Бо його 
як раз починаєш, то треба з’їсти, бо марнується. По-
тім у молодого почесна, і молоду покривали. У поне-
ділок снідати молодій несуть нанашки. Кури несли 
під пахвою, солодке несуть, дурно, з порожніми ру-
ками, не йшлося. Потім гульня з веселощами. Тільки 
мужики і молодиці.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Як дівчина вмирає, то гілку вирізу-
ють і несуть вбрану з цукерками, в пряниках, вишнях, 
сливках, перев’язану рушником. Всім, хто працює, да-
ють рушники, тому, хто яму копає – калач великий – 
помана, він лежить на вікові труни. 

ПОМИНКИ Усі приходили обідати. [Готували] коливо з 
пшениці, убирають цукерками, вишеньками, солодке, 
колись з медом, тепер більше з цукром. Перше беруть 
коливо, тричі, зрідка його й кутею називають. Гиш-
ки – холодець з ніг, м’яса або риби, як піст. Голубці з 
крупами, а тепер ще й з м’ясом. Борщ, щоб пара йшла, 
бо парою душечки харчуються. Бабу – макаран тоді з 
тіста домашнього різаного дрібно, а  тепер з макаро-
нів чи вермішелі купованих. Сливки. Тепер: печена 
риба, гишки, ковбаса, сирок, бринза, буває своя, буває 
купована на базарі. Коливо готують завжди. Вилки 
кладуть, можна користуватися, а  гишки ножем рі-
зати не можна. Калачів пекли по сто штук і більше. 
Калачів роздавали по штуці, і  тепер так само. Калач 
пекли з трьох шматків тіста і всім обіднім роздавали 
із свічкою, горіхом і пряником. Поминки – на третій, 
дев’ятий, сороковий день, рік. З коливом і обідом. На 
дев’ять, сорок днів і рік роздають калачі. На поминки 
і собі дома на щодень пекли книші – вертути, як кон-
верт, з сиром, яйцями, кропом. До печені кладуть і так 
їдять – до молока, кисляку, квасу.

ІЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи  – піс-
ля Паски у суботу: несли галунки [яйця, красять 
червоним], пасочку, калачик, утроє плетений, не-
сли на цвинтар вино. Частують сусідів по могилках. 
Коливо тепер не готують, колись варили, називали 
«парастас»  – три калачі, миска колива  – до церкви. 
На могилку кладуть галунку, пряник, цукерку. Колись 
тільки галунку й шматочок паски. На Зелені свята, 
Троїцю ідуть маїти до мерця. Гіллячки зелені кладуть 
навколо могилки з клена, бересту (з вишні не кладуть, 
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І
Далі подається баба з тіста з яйцями й маслом, слив

І
Далі подається баба з тіста з яйцями й маслом, слив
ки з пряниками. А тепер багато більше: баба, гишки, Іки з пряниками. А тепер багато більше: баба, гишки, 
голубці, буженина, салати, оселедці, риба студжена, Іголубці, буженина, салати, оселедці, риба студжена, 
печеня, налисни Іпеченя, налисни Іки з сиром і яйцями, якщо бабу не Іки з сиром і яйцями, якщо бабу не 
ставляють із макаронів, сливки з сушених сливок або Іставляють із макаронів, сливки з сушених сливок або 
із свіжих закручених в банках, пряники, цукерки, пеІіз свіжих закручених в банках, пряники, цукерки, пе
чиво домашнє й куповане.Ічиво домашнє й куповане.

БарвінкІБарвінком і калиною вбирали каІом і калиною вбирали ка
лачі. [Випікали] калачі для сватів – вісім штук, круглі, Ілачі. [Випікали] калачі для сватів – вісім штук, круглі, 
пекли у формах; нанашульські калачі – дві штуки, для Іпекли у формах; нанашульські калачі – дві штуки, для 

М
Куми ж були спільні. За печенею дають калачі на хрес

М
Куми ж були спільні. За печенею дають калачі на хрес
тинах. Куми одержують калачі, а  зверх них кладуть 

М
тинах. Куми одержують калачі, а  зверх них кладуть 
свої крижми, а  зверха гроші. Прикуми одержують 

М
свої крижми, а  зверха гроші. Прикуми одержують 
одну пару калачів, а вони кладуть крам і менше гро

М
одну пару калачів, а вони кладуть крам і менше гро
шей. Частують кумів і прикумів, гуляють з крижмами, 

М
шей. Частують кумів і прикумів, гуляють з крижмами, 
носять, показують. Якщо у мене дитина, і я беру тебе 

М
носять, показують. Якщо у мене дитина, і я беру тебе 
за кума, а тоді в тебе хрестини, і я йду, то на цих хрес

М
за кума, а тоді в тебе хрестини, і я йду, то на цих хрес-

М
-

тинах я – прикум. Старших кумів гуМтинах я – прикум. Старших кумів гуМтинах я – прикум. Старших кумів гутинах я – прикум. Старших кумів гуМтинах я – прикум. Старших кумів гутинах я – прикум. Старших кумів гурають – виносять Мрають – виносять 
«на гура!», а  вони дають могорич і частують гостей. М«на гура!», а  вони дають могорич і частують гостей. 
Далі подається баба з тіста з яйцями й маслом, сливМДалі подається баба з тіста з яйцями й маслом, слив-М-
ки з пряниками. А тепер багато більше: баба, гишки, Мки з пряниками. А тепер багато більше: баба, гишки, 
голубці, буженина, салати, оселедці, риба студжена, Мголубці, буженина, салати, оселедці, риба студжена, 

ки з сиром і яйцями, якщо бабу не Мки з сиром і яйцями, якщо бабу не 
ставляють із макаронів, сливки з сушених сливок або Мставляють із макаронів, сливки з сушених сливок або 
із свіжих закручених в банках, пряники, цукерки, пеМіз свіжих закручених в банках, пряники, цукерки, пе

Ф
справиться. На хрестини батьки пекли калачі. Як за 

Ф
справиться. На хрестини батьки пекли калачі. Як за 
дві дитини, всім кумам роздавали по дві пари кала

Ф
дві дитини, всім кумам роздавали по дві пари кала-

Ф
-

чів, а як за три – то три пари калачів. Хрестини могли Фчів, а як за три – то три пари калачів. Хрестини могли 
робить за двох-трьох дітей і на другий рік, і пізніше. Фробить за двох-трьох дітей і на другий рік, і пізніше. 
Куми ж були спільні. За печенею дають калачі на хрес ФКуми ж були спільні. За печенею дають калачі на хрес- Ф-
тинах. Куми одержують калачі, а  зверх них кладуть Фтинах. Куми одержують калачі, а  зверх них кладуть 
свої крижми, а  зверха гроші. Прикуми одержують Фсвої крижми, а  зверха гроші. Прикуми одержують 
одну пару калачів, а вони кладуть крам і менше гро Фодну пару калачів, а вони кладуть крам і менше гро- Ф-
шей. Частують кумів і прикумів, гуляють з крижмами, Фшей. Частують кумів і прикумів, гуляють з крижмами, 

тім у молодого почесна, і молоду покривали. У поне

Ф
тім у молодого почесна, і молоду покривали. У поне
ділок снідати молодій несуть нанашки. Кури несли 

Ф
ділок снідати молодій несуть нанашки. Кури несли 
під пахвою, солодке несуть, дурно, з порожніми ру

Ф
під пахвою, солодке несуть, дурно, з порожніми ру
ками, не йшлося. Потім гульня з веселощами. Тільки 

Ф
ками, не йшлося. Потім гульня з веселощами. Тільки 
мужики і молодиці.

Ф
мужики і молодиці.

ХФХЛІФЛІБФБ В ОФ В ОБФБРФРЯДАХФЯДАХ
ють і несуть вбрану з цукерками, в пряниках, вишнях, Фють і несуть вбрану з цукерками, в пряниках, вишнях, 
сливках, перев’язану рушником. Всім, хто працює, даФсливках, перев’язану рушником. Всім, хто працює, да
ють рушники, тому, хто яму копає – калач великий – Фють рушники, тому, хто яму копає – калач великий – 
помана, він лежить на вікові труни. Фпомана, він лежить на вікові труни. 

ПОМИФПОМИНФНКИФКИ
пшениці, убирають цукерками, вишеньками, солодке, Фпшениці, убирають цукерками, вишеньками, солодке, 
колись з медом, тепер більше з цукром. Перше беруть Фколись з медом, тепер більше з цукром. Перше беруть 

Е
Бабу солодку, торти печуть з ружею чи купують у 

Е
Бабу солодку, торти печуть з ружею чи купують у 
Сороках, печиво печуть, вертути, хрусти з прісного 

Е
Сороках, печиво печуть, вертути, хрусти з прісного 
тіста в олії печуть і пудрою цукровою притрушують, 

Е
тіста в олії печуть і пудрою цукровою притрушують, 
сливки варять. Киселі варили, але вивелись. Бо його Есливки варять. Киселі варили, але вивелись. Бо його 
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ками, не йшлося. Потім гульня з веселощами. Тільки Еками, не йшлося. Потім гульня з веселощами. Тільки 
мужики і молодиці.Емужики і молодиці.

Як дівчинЕЯк дівчин
ють і несуть вбрану з цукерками, в пряниках, вишнях, Еють і несуть вбрану з цукерками, в пряниках, вишнях, 
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бо це родюче дерево). Вертути роздають, вином час-
тують, галунки не красять. На Вознесення красять га-
лунки, у четвер на сороковий день після Паски.

ПОСТУВАННЯ А в піст робили пампушки до маку. Пер-
ший день посту борщ не варили, пекли коржі до маку 
і варили сливки. Далі в піст борщ з квасолею і ґрисом 
на буряках і капусті. Морква, цибулька засмажена на 
олійці. Ґрис – житні висівки, запарені і виграні, щоб 
солодкі й кисленькі були. Кашу варили всіляку, яка 
крупа була: ячна, пшоняна, кукурудзяна, гречана, 
пшенична. Варили мамалигу з кукурузної обвареної 
муки, розтирали макогоном. У піст до борщу, і так їли 
з олією й часником тертим. Так само лемішку з пше-
ничної чи рідко гречаної муки. Запарювали квасок. 
Жур не робили. Кисіль фруктовий. Квашу парили. 
Мамалигу часто робили, чи не щодня. Папшой (ку-
курудзи) було більше всього серед збіжжя. З неї муку 
мололи, крупу робили. 

ХЛІБ З  папшойної муки хліб пекли. Парили муку, за-
вдавали дріжджами саморобними з хмелю, а тоді вже 
після війни й дріжджами, й місили, додавали трохи 
пшеничної муки, щоб тримався хліб і не кришився. 
Тепер їдять сам білий. І самі печуть, і купують. Олію 
зразу робили з сім’я [коноплі], а далі з соняшнику. То 
вже по війні.

ІЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ М’ясо рідко, біль-
ше в м’ясниці. А так – сало свиняче, жир свинячий – 
смалець, шкварки в смальці з уздору чи кишкового 
жиру, овечий жир – лій.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Топили двічі: на сніданок вари-
ли разом і обід, а на вечерю підтоплювали, якщо нічо-
го не лишалось з обіду, варили картоплю чи галушки. 
На підвечірок  – хліб чи холодна мамалига, солоний 
огірок. Як м’ясоїд – молоко, сало чи смалець з хлібом. 

с. Пороги
Записала Л. Артюх 1980 р.  

у с. Пороги Ямпільського р-ну Вінницької обл.  
від Суслової Олени Матвіївни, 1912 р. н., 

Прилипко Ольги Савівни, 1896 р. н., 
та Петрової Ольги Авксентіївни, 1905 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ [Весілля 1916 р.] Сватати 
ходила родина: старости – брат старший, нанашко, та 
інші з молодим. Сватали з хлібом-сіллю й горілкою. 
І тепер так само. [Весілля 1960–1970-х рр.] На сватан-
ня старости (дядько, брат, нанашко), молодий, батько 
й мати йдуть до молодої. Несуть чверть горілки, хліб-
сіль:  «От ми чули, що у вас є теличка продати, а в нас 
бичок!». Договоряються, «чи будемо сватами». Сваха 
з пьєца висуває холодне (гишки), голубці. По примусу 
не віддають. Як вона не хоче, то не дають згоди, оста-
лося в приказці «Дивись, щоб не дали кабака».

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Раніше-раніше ще окремо гуляли, 
а  тепер частенько разом. Подавали гишки [холодне], 
налисники з сиром, з маком, з повидлом, зі сливками, 

котлети, жаркоє, салат «Маліне» [«Олів’є».] А  зразу 
після війни давали гишки, голубці й сливки. Мати-
батько зустрічають молодого хлібом-сіллю й вином, 
у молодої так само. Далі частування. Зійдуться гості, 
тоді починають вечеряти. За столом молодий, нана-
шко, староста й старостівна. П’ють вперед батьки до 
молодого, а тоді до нанашка, й так по черзі. У молодої 
все так само. Пускали на другу чарку колію столом. 
Тепер (років п’ятнадцять) п’ють кожен з своєї окремої 
чарки. Подавали ковбасу домашню смажену, сальци-
зон із свинячого шлунку, начинений щоками, вухами і 
м’ясом, з часником, перцем, варений і запечений в печі, 
печеню, тепер кажуть «жаркоє», голубці, маліснікі [на-
лисники] з сиром, бринзою, з повидлом, сливками. Ки-
сіль ставлять ягідний, фруктовий чи молочний з крох-
малю, макаран – бабу з вермишелю на яйцях і маслі, 
буженину запечену, перець, начинений рисом, морк-
вою й фаршем, риба жарена, риба студжена, оселедець, 
вертути з повидлом, горіхами, білки – такі збиті білки 
[наче безе], кисіль з молоком чи фруктово-ягідний, го-
рілка, пиво куповане, вино домашнє з винограду, воду 
солодку газовану ставлять. Квас або магазинний, або 
самі роблять з сухого хліба. Каші, картоплі не варять. 
Бриндзю кладуть на весілля і на щодень їдять теж. Ра-
ніше розтирали сир із сметаною. Ряжанку не готують. 
Сливки давно ставили, тепер не ставлять.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Два вінки – один на голову, а один 
через плече. Убирають жевни  – шість жевнів і дві 
«голубки», докупи спечені. Пекли так, щоб були стис-
нуті разом. Шафірки убирають барвінком і нитка-
ми червоними жевни. Шафірка – те ж, що й дружка. 
Дружби теж приходять убирати жевни. Жевни були 
круглі маленькі, на них «голубки» по кругу ставили. 
Жевни при кінці весілля, як нєвєсту забирають у по-
неділок на почесну, нанашка ріже, змащує медом і 
молодим першим і всім гостям дає. Для нанашок дві 
пари калачів пекли – пару більших і пару невеликих. 
Дарунки гості кладуть вперед, не за жевнами. На-
нашка молодого ріже свого калача  – жевну, мастить 
медом і так само роздає. Вінки плести могли в суботу 
увечері, могли і вранці, називалось «вбирати жевни». 
Три-п’ять-сім жевнів пеклося, бо бідність була, мало 
було пшеничної муки. Коровай не пекли, тепер буває 
коровай. Печуть на хлібзаводі коровай і булки, а ми 
тут замовляємо. Ділять теж на почесну з медом, щоб 
молодим солодко жилося. В нас гуляли весілля в одно-
го з молодих, бо дуже бідно жилося.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ, ЩЕРДРУВАЛЬНИ-
КІВ У нас щедрували й колядували ще й після війни. 
Їм давали пряники, горіхи, графин вина. Цукерок не 
було, і дітям давали пряники чи горіхи. Щедрували на 
Маланку, а Колядували на Різдво.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Тепер таке готують і на щодень, 
хоча м’ясне більше тоді, коли ріжуть свиней, на Різд-
во й під Паску. Тепер посту тримають тільки старші, 
а молодь не знає, коли який піст. Тільки що в піст не 
беруться, не розписуються й не вінчаються.

ЯМПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Богунівка
Записав А. Зюбровський 7 липня 2010 р.  

у с. Богунівка Горохівського р-ну Волинської обл.  
від Пасічник Ольги Савівни, 1925 р. н.,  

родом із с. Гумнище Горохівського р-ну 

ХЛІБ [З  якого борошна колись пекли хліб?] А  з жита, 
разової муки. Ну, як: мололи на камінь жито і пекли 
хліб. Такі жорна. Камінь, тілько на камінь, а ніхто не 
петлював, бо його не було. Пшеницю петлювали, але 
то дуже рідко. [Яка була «разова мука»?] Груба, сіра. 
Вона на таке півситко дротяне, шо як крупа почті. Як 
змеле хвайно, то не буде такеї крупи, а як змеле грубо. 
Та й рощиняли гущою, ніхто дрожджей не мав. Та й 
такий хліб пекли в печі. Люди мали камінь. Такі каме-
ні, і  наверха патик такий, зверха він там тримався, 
тако-во мололи. А то у млинах мололи ше. Ну, млини, 
такі як тепер млини. Тепер всьо електричні, водяних 
нема тепер. А то були водяні. [...] [Де в хаті зберігали 
борошно?] На гору виносили. А кілько змеле, то там 
пару раз було. А  сем’ї було. Шо думаєш, там було 
[по] єдній дитині чи по двоє? По п’ятеро, по десятеро 
дітей було – їсти хтіли. [...] Напечуть хліба діжку. Така 
діжка, певно, зо штирі відрі: дерев’яна, з брувчаками, 
із вічком зверха. І замісять той хліб. Вечер – рощинять 
з гущою, а  рано ше місили. І  на черені, лопата, печі 
були такі, шо у печі пекти. І лопата, коцюба – вигор-
нуть жар. І той хліб з теї діжки. Водом руки помачала 
і кругом поплескала, і туди, на ту лопату, і в піч. То як 
хвайно напалєно, то хліб спечеться хвайно, а  як не 
було ше чим палити – хабазячками, – то той хліб був 
сирий. В  п’ятницю, казали, не пекти хліба. Ну, бач, 
п’ятниця, то є така вона сама означає: постять в 
п’ятницю. О-во же топіро я не пощу, тепер-во, але 
раньше постили. О, топіро Петрівка. До Петра – Пе-
трівка. Ну, то п’ятниці постили. Десята п’ятниця, то 
бувало такі водпуски: одправа, люди йшли. А десята 
п’ятниця була деяка шкідлива. І  нема завсіди так-о 
дощу, то як вирветься хмара, то така була шкідлива: 
повалить дешо, а так граду не було. Але так бурі було, 
але було по селах поубивало. То то більшу часть деся-
та, дев’ята п’ятниця. [Із чого робили «гущу»?] Тісто, 
як останеться хліб, кидається в діжці тісто. Ше діжку 
шкарабати ножем і  на купку, на купку (ну, таке ма-
леньке, більше, як пригоршня) – і отак стоїть, аж поки 
не пекти. І  на ньому рощиняли. Тепленькою [водою 
розчиняли], гарачою – нє. Тепленькою водою розво-
дили і рощиняли, і воно мало кислоту, ніхто воцету не 
лляв, і місили хліб. А той хліб такий грубий. Напечуть 

дванадцять бохунців, на полицю поставляють його: 
палиця в сінях чи в хаті там (більшу часть у коморі). 
І їдять такий хліб: черствий, цибулею нашмарують чи 
часником – їдять. Наварять картоплю з лушпахами – 
хто їх вбирав чи жарив! Принесуть з діжки огірків з 
льоха і з лушпахами картохель – їли, аж за вухами трі-
щало. І люди крепкі були. А тепер не знати шо виду-
мують, виробляють – і нікуди не потрібні. [Чи казали, 
шо діжку треба змочувати?] Ну аякже. Розмочим: ви-
носили зраня, до вечера розмокне. І вечер рощиняли. 
І пекли так хліб. І їли, і добрий був. [...] Ну, як хліб пе-
кли, як ото хліб рощиняли, перехрещували діжку. 
Ото-во сюди-туди та й всьо. [Тричі?] Нє, раз. Хто пе-
рехрещував, хто – нє. Але такі-во старі жінки то такі 
закони тримали, а вже молодші, то вже так. Старе вже 
всьо одходе, вже його ніхто не знає, як воно було і шо 
було, із чого воно було. [Допоки треба було місити тіс-
то?] Ну, вечер рощиняли, звечера, а рано місили. [Як 
визначали, що вже тісто вимішене?] Буде рука чиста. 
Виміситься, шо отак-во виймеш руку, то не буде тіста, 
буде чиста рука. То вже й кончили місити. [...] Перше – 
водою [замішували]. То-во то-во стали сироваткою 
вже місити. Вже його ніхто не рощиняє – тілько ра-
зом: замісив і всьо, на дріжджах і разом. А колись ніх-
то того, тілько кроме водою. І вдавався хліб. [...] Му-
кою сипали по тій лопаті. Таке лопата, як городник. 
І вона така кругла лопата, і є палка така довга (ну, пал-
ка файна, вистругана, така гладенька, і  лопата гла-
денька, бо як буде шерстка, то зостанеться на лопаті, 
не злізе), і саджали прамо на черінь. Черінь була з це-
гли. А хто ж з глини робив черінь? Як на блясі. На бля-
сі ніхто не пік, на черені: посиплять лопату мукою, 
і  хліб виробили, і  в піч. А  як вже капуста наросте, 
є листки капустяні, то хто хоче – на листкові пече, то 
він файненький, чистенький. Але відшкрябував: по-
обшкрябують ножем, пообрізуют, де вугли, де засма-
литься, та й їли хліб той і всьо. Ну, так-о саджала в піч, 
звідси саджала. Яка рука – ліва. Сюди не всадиш [пра-
воруч], на ту руку не саджали, на ту [ліву]. А як піч 
така, як вже у хаті, то три бохунці влізало підрад. Їден 
бохунец, другий і третій; потім знов  – четвертий, 
п’ятий, шостий; сьомий, восьмий, дев’ятий. Дев’ять 
бохунців. А часом ше й десятий є, маленьке бохонят-
ко. Балабушки з тіста з того самого [пекли]. От ві-
зьмуть трошки тіста того скинуть такого-во, візьму 
картоплю втру сиру і ту картоплю трошки копітку за-
пару, і  тут так замішу ріденько  – і  перед полум’ям 
ложкою на пательню (ну, там де олією підмастять), 
і пекли. Воно горить в печі полум’я, і балабушки пе-
чуть. [...] Кажуть, шо то воно перше всадиться, гарачі-
ша піч, бо як насаджається шмат, то десь торкається 
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нуть жар. І той хліб з теї діжки. Водом руки помачала Інуть жар. І той хліб з теї діжки. Водом руки помачала 
і кругом поплескала, і туди, на ту лопату, і в піч. То як Іі кругом поплескала, і туди, на ту лопату, і в піч. То як 
хвайно напалєно, то хліб спечеться хвайно, а  як не Іхвайно напалєно, то хліб спечеться хвайно, а  як не 
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тако-во мололи. А то у млинах мололи ше. Ну, млини, Фтако-во мололи. А то у млинах мололи ше. Ну, млини, 
такі як тепер млини. Тепер всьо електричні, водяних Фтакі як тепер млини. Тепер всьо електричні, водяних 

носили зраня, до вечера розмокне. І вечер рощиняли. 

Ф
носили зраня, до вечера розмокне. І вечер рощиняли. 
І пекли так хліб. І їли, і добрий був. [...] Ну, як хліб пе

Ф
І пекли так хліб. І їли, і добрий був. [...] Ну, як хліб пе
кли, як ото хліб рощиняли, перехрещували діжку. 

Ф
кли, як ото хліб рощиняли, перехрещували діжку. 
Ото-во сюди-туди та й всьо. [Тричі?] Нє, раз. Хто пе

Ф
Ото-во сюди-туди та й всьо. [Тричі?] Нє, раз. Хто пе
рехрещував, хто – нє. Але такі-во старі жінки то такі 

Ф
рехрещував, хто – нє. Але такі-во старі жінки то такі 
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їдно в друге, то перша хлібинка буде хвайна, кругла 
така і запечеться така, зверха загнітиться. Як коли. Як 
добре напалєно, як файні дрова напалєно: дубові дро-
ва чи грабові. А як такі-во дрова соснові або восикові, 
то той хліб не спікався. [...] [Як визначали, що піч уже 
готова?] Кинув муки, та й горит мука, буде на черені. 
Та й вже гарача піч. Під склепіння догори червоне 
буде, та й в піч саджали. Воно [борошно] там тліє, тліє 
димом та і всьо. [...] Як добре не напалєно, не возьме 
гніт, то він [хліб] розпадається. Ну, часом буває, лопне 
бохонець. То шось не на таку: десь хтось умре, десь 
такий случай. Часом зробиться такий, шо хліб надвоє 
розпадеться. Були такі случаї. Солили. Як вийняли з 
печі, то чуть солили зверха тую розпадину. Отаке бу-
ває, то було. [...] [Чи траплялося, що господиня забу-
вала хлібинку в печі?] Та забуває. На самому остатку 
зостанеться якась така, зсуне та й забудеться. Та й 
вона там засохне, зачучереє і всьо. [Чи її можна було 
їсти?] Чом не можна було, шо йому бракувало? Якшо 
були зуби. Та бувало так, шо забулася бохонця: хтіла, 
шоб довше поседіло, випікся, та й забула, та й всьо. 
[Чи було таке, що хлібинка перекидалася сама по собі 
в печі?] В печі – нє. Я не пом’ятаю, такого мені не слу-
чалося, шоб перекинувся хліб в печі. [Чим мастили 
хліб, коли витягали з печі?] Водою. Вийняли бохонця 
хліба, коцюбою висунула і взяла відро. Положила дві 
полінці, бо так в руках тримати, обмивати, то пече, 
і водою зверха, прамо чистою водою. І поставила. Десь 
положила на стільцеві якого кожуха, кия якого, шоб 
його так-во спирати. А  потім захолоне, візьметься 
ножа, пообшкрабувати-пообшкрабувати – де який ву-
глик добре не вигорнеш, десь добре коцюба не забере, 
як піч нерівна, то той вуглик залізе. То той вуглик ви-
різати, де засмалиться, ото вирізати. І всьо, і на поли-
цю. Ніхто його не розгрівав, і не той-во, тілько їли так. 
[Як визначали, що хліб уже спечений?] А во витягну-
ти, і полляти водою, і носом: як буде холодний, то буде 
печений. Ото візьмеш: «А, тре’ витягати хліб. А мо’, не 
печений так-во?». Взяла води хлюбнула холодної, носа 
притулила, хліб холодний – вже печений. [...] Бог со-
творив колосся. Казали, шо то хліб котячий, бо коти 
виплакали колоски. Дуже були манюні колоски, і коти 
виплакали в Бога, і Бог прибавив колоски більші. Ста-
ло колосся більше, і став хліб. [...] [Чи казали, шо хліб 
завжди має бути в хаті на столі?] Ну, то завсіди, коли 
їдять. А не спечеш, та й нема. Но певне, шо на столі, 
аякже. Завсіди тримали хліб на столі, закривали піл-
кою. Але як з’їдять, то тоді вже треба. Не спечеться, то 
вже й день без хліба, часом – нема. [...] Підошвою до-
гори не перевертали хліб. Казали, шо то не годиться 
так робити, не годиться підошвою догори класти: 
тілько так, як є, печеться, так і класти. Не можна сту-
кати. Канєшно, шо вбивався хліб. Постукаєш, часом 
зробиться який закалець, впаде од шкуринки. Не 
можна кидати хлібом. [Чи можна було заходити в 
хату, коли господиня саджала хліб у піч?] Закривали 
двері. Не заходили до хати, поки хліба не всадили. На 
порожню піч, шоб не пускати нікого до хати. То те я 
пом’ятаю добре.  [...] [Полінце] кидали, шоб не була 
порожня піч. Яку-небудь хворостянку кинеться. За-
кривали [піч]: затули такі були. Така затула зроблєна з 
ручкою, залізна, бо дерев’яна то займалася, а то з бля-
хи. І закривали піч. Як-от печеться, то закривали, шоб 
гнітився, бо як не закриєш – дух втікає, і не загнітить-
ся хліб, буде такий білий. А як закрити, живенько як 

всадити і комина так засунути, і  затулу затулити – і 
він собі там дух набере, і він підростає догори, і запі-
кається кругом. [Чи казали, що хліб у сім’ї має наріза-
ти господар?] А  нє, такого  – нє. Кому приходиться. 
Казали, шоб не обрізувати хліба кругом. Отак-о не раз 
як так-о є хлопці, хтять такого сухого, шоб мазати ци-
бульою або часником, а  він такий запечеться, такий 
порепаний. То як то є такі хлопченята, то хтять тако-
го. То казали: «Не обрізуйте хліб! Як обрізали, так ріж-
те. А  хліба не обрізуйте кругом!». [Кому віддавали 
окраєць хліба?] Їли. Хто там ріже на самий перід, той 
уріже ту цілушку. Не викидали нігде його і нікому та-
кему не давали. [Чи був такий день, коли забороняло-
ся різати хліб ножем?] Ну, кроме велике свято: Паска, 
Різдво. А в такі свята різали, в неділю різали хліб. А на 
велике свято наріжут хліба у миску та й всьо. А у такі 
свята різали. Хто кілько з’їсть, вріже собі та й всьо. [...] 
Ходили позичати хліба. От не хватить хліба на завтра, 
нема, чи де хто приїде, тре’ їсти дати – то до сусіди хо-
дили позичати. Бохунец позиче, а спече – оддає. Я та-
кого тоже не замічала, шоб не позичити хліба, чи там 
де я піду, шоб хто не позичив – позичали. [...] Такого 
мені ніколи не було, шоб хліб валявся по вулиці. По 
селах хліб не валявся по вулиці. Цароград, отам то 
хліб валявся. [Як виховували в дітей бережливе став-
лення до хліба?] Ну, шоб не марнили хліба, не розки-
дали. Як хочеш їсти: перехрестися, поцілуй хліб. Не 
мона хліба кидати на землю.  [...] [Крихти] давали 
курам. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Кладуть хліб. Як хату закладають, 
мають закладати (ше фундамент не викопають, бо 
фундаменту ніхто не копає, як хату дерев’яну заклада-
ють), у підвали кладуть і хату закладають. То кладуть 
хліб, бохонець. Ну, десь з причолка. То якшо хліб пе-
реночує, то мона хату ставити на тому місці, а якшо 
хліб подінеться, то хати не мона ставити – опаско. То 
теє то я знаю, бо так робили люди. [Для цього пекли 
якийсь спеціальний хліб?] Нє, то вобше хліб. Возь-
муть бохоня, положать на таку гадку, так говорили. 
Святити – святять. Коли ходять з хлібом – на Коляду. 
На Писану, не на ту Коляду, вперве, які Різдво, тільки 
на ту Коляду, шо Гордань, то книші пекли – такі до-
вгенькі. Такі, от як хліб той куповляний. Тільки такі 
книшики пекли, не такі великі, на черені. І на Коляду, 
на Писану, вже воду посвяте батюшка, ходе по хатах – 
святе. Хто дасть йому муки мищину, хто  – хлібину. 
Тепер того нема, того не дають, то колись так було. То 
вже на Коляду, як сідають вечеряти, то той хліб порі-
жуть, лубка корові (капусти вкинуть, гороху – завсі-
ди варили капусту, горох, ну, там ше бліни які, мо’, ше 
шо, кутю – то теє носили корові). Посвятять кругом 
хату з хлібом. Під паху візьме того хліба, того книша, 
посвяте хату, прийде, теє понаріже – і несуть до хліва 
корові. Вкинуть, шо там накидають, і давали корові. 
[Чи пекли перед весіллям дві хлібини для молодого й 
молодої?] Ну, я знаю, пекли. Бо колись ішли до шлю-
бу  – хліб брали під паху. Ну, то чи менували точно, 
чи вобше так спечуть, і то-во як вдасться. Колись бра-
ли хліб, житній хліб замотували в такі пілочки і під 
паху давали до церкви, як іде до шлюбу. Коли який. 
Білий, як  є, чи такі книшики, шоб менші. Такого ж 
не брали бухониська, треба, шоб воно трималося, не 
візьме бухонця під паху здорового. То та як брали і 
до церкви, то той хліб, певне, батюшкові давали. Так, 
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дали. Як хочеш їсти: перехрестися, поцілуй хліб. Не 
мона хліба кидати на землю.  [...] [Крихти] давали Фмона хліба кидати на землю.  [...] [Крихти] давали 
курам.Фкурам.

Х ФХЛІФЛІБФБ В ОФ В ОБФБРФРЯДАХФЯДАХ КлаФКлаФмають закладати (ше фундамент не викопають, бо Фмають закладати (ше фундамент не викопають, бо 
фундаменту ніхто не копає, як хату дерев’яну закладаФфундаменту ніхто не копає, як хату дерев’яну заклада
ють), у підвали кладуть і хату закладають. То кладуть Фють), у підвали кладуть і хату закладають. То кладуть 
хліб, бохонець. Ну, десь з причолка. То якшо хліб пеФхліб, бохонець. Ну, десь з причолка. То якшо хліб пе
реночує, то мона хату ставити на тому місці, а якшо Френочує, то мона хату ставити на тому місці, а якшо 
хліб подінеться, то хати не мона ставити – опаско. То Фхліб подінеться, то хати не мона ставити – опаско. То 
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селах хліб не валявся по вулиці. Цароград, отам то Еселах хліб не валявся по вулиці. Цароград, отам то 
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лення до хліба?] Ну, шоб не марнили хліба, не розкиЕлення до хліба?] Ну, шоб не марнили хліба, не розки
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батюшкові хліб давали, як вже шлюб візьмуть. Вони 
його [хліб] не тримали в церкві під пахвами, тілько 
так стояли. І вже шлюб візьмуть – хліб батюшкові од-
давали. [Чи обмінювалися хлібом два господарі, коли 
про щось домовлялися?] Ну, часом мінялись. На посів. 
Не так хлібом, готовим їдлом, тілько посівом. Більшу 
часть купляли. Міняли: шось не вродить, часом шось 
не таке, в  того хвайнійше. І  не хтіли так-о мінятися 
хлібом, бо є так як забере в посів – і всьо. А з таким 
хлібом печеним  – нє. Ходили на посів, на Юрія.  [...] 
Ну, то вже покачаються по тому збіжжі, поїдять, по-
шуткують: як то сходилися. Раніше так було, як ше сі-
яли сами отдєльно поле, то те робили. [...] Спеціально 
хліб не печут, шо як вмирає. Печуть хліб на їдло. Ну, 
як нема хліба, не купе ніде, то мусе спекти хліба, бо ж 
тре’ давати їсти. То пекли хліб. 

ПОСУД, НАЧИННЯ [З  якого дерева робили діжку?] 
Певно, шо то з дубового. Бо з соснового буде чути. 
З  дубового. Клепки були такі тоненькі. Файно ви-
стругана, з обручиками, з вічком. Такі діжечки були, 
не такі аж здоровенні. От приблизно три відрі влізало 
води.  [...] Перевернув [діжку], висохне, шоб не чути 
тухлицею було. Часом гущу вибирали, бо часом затух-
не чи зацвіте. Але мало зацвітало! Тепер більше зацві-
тає, бо тепер нечасто печеться. [...] [Коли йшов град,] 
лопату виносили, коцюбу. Так, наохрест.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Всьо печуть, аякже. Колись так не 
робили того всього. [Скільки короваїв пекли?] Ну, ча-
сом два, як дві парі. Брали тілько тих кумів – єдну пару. 
А вже як стали брати по більше, то вже буде більше 
короваїв. Буде з п’ять короваїв, зо шість. А три парі, 
то буде вже шість короваїв. А вже ото, то вже брали і 
по вісім пар [кумів]. Пекли коровай хресні. Коровай-
ниць не запрошували, самі пекли коровай. Приходи-
ли жінки помагати. От, наприклад, я сама печу коро-
вай, я сама ж його не зроблю –сусідиху попрошу: їдна, 
друга прийде, поможе виробити коровай. А  часом 
нема хресних (случається вмерло чи як там), то сами 
пекли коровай. Хоть єдного спекти, для годиться, шоб 
було чим подарити. Як вже всадити коровай в піч, тре’ 
так само добре глядіти, шоб дверей ніхто не стукнув, 
шоб ніхто не йшов, тре’ помаленьку. [Якщо стукати 
дверима, то коровай] може сісти. Буває случай, шо 
розпадеться коровай. Як розпадеться коровай, то не-
добре. Але так більшу часть вдавався. Всьо давали в 
коровай: масло, яйця, цукор, приправу таку, шо пахне, 
корицу. Копійки кидали тоді, як виробляли, на дно, на 
підошву. Бо підошву отдєльно робили і туди кидали 
копійки. Музикантам одходить та підошва. [Чим при-
крашали коровай?] Як хто: хто бив яйця з пудрою. 
Робили окремо підошву, а  ше та підошва отдєльно 
положиться, а тут робиться як два бохунці хліба, бо 
то мало тіста, як бохунець, і його положити на ту під-
ошву, і воно сходить, зійде. А робили отдєльно шиш-
ки такі: місили тісто густіше (ну, таке, як на вареники), 
шоб можна було такі закручанки поробити, шишки, 
бо з такого рідкого не зробиш, бо воно золлється. 
І тоді теє вже як коровай зійде, бачуть, шо вже гет-гет 
підійшов, а  ті шишки пороблять, і  ті шишки твердо 
замішано, воно так не підходе. Вже як коровай зійде, 
тоді помажуть і кладуть шишки. Посередині таку 
рожу велику зроблять, а  тут вкладають шишками. 
Середину оддавали [молодим, коли ділили коровай]. 
Пекли маленькі [короваї], ше два. Брали двоє моло-

дій тій чи молодому: коровай і коровайчик такий. Не 
такий малий-манюній, як ото по селах носять, як ходе 
просити  – коровайчик на пригорщу,  – а  такий фай-
ненький коровайчик, такий, може, зо дві кілі, може, зо 
три. З коровайчиком [запрошують на весілля]. Печуть 
коровайчик, як ходять, чи молода ходить, чи молодий 
по селі. [Який за розміром був коровайчик?] Ну-ну, 
во десь в такій каструльці двохлітровій. То великий 
печуть коровай в блясі. Такий, шоб влізло [в] піч. Бо 
часом як насходе, то хоч бери [що] хоч роби: вийня-
ти з печі не мона. А зривали ту-во піднебіння теє-во, 
челюсті. А нє, то боком якесь перевертали: як піч ши-
рока, то стирали і боком сунули. Посипали кмином. 
Давали кмином: отак-о зверха посиплять-посиплять. 
Бо кропом – нє, кроп смердів, а тмін давали. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Чет-
верта неділя посту Великого, то то Середохресна не-
діля. Ну, хто хтів, то спік [«хрестики»]: як хліб пече 
чи пироги, то зробе хрестика. Бо ж батюшка в церкві 
хреста виносе, на Середохресну неділю виносе хрес-
та на церкву. [Що робили з печеними «хрестиками»?] 
Їли. Як спече, то їли хрестики тії. Отаке-во тісто ві-
зьме, положе хрестика на бляшку. Кілько їх будеш 
пекти: отак пару спечуть, для годиться. [З якого тіста 
пекли?] Таке, як хліб. Підходило. А як є такі-во дітись-
ка – вони розхапають, по кусочку і з’їдять.

с. Липа
Записав А. Зюбровський 9 липня 2010 р.  

у с. Липа Горохівського р-ну Волинської обл.  
від Лівачук Ганни Бенедівни, 1929 р. н.

ХЛІБ [З якого борошна колись пекли хліб?] На раз мо-
лоли, на камені. Колись то тільки на раз, казали, чор-
ний хліб такий був. Такий на камінь мололи. То жорна 
були вже потом, як війна. Після війни не було млинів, 
попалили. То крутили на жорнах. А  так, то в млини 
возили і так мололи. То на камені. А вже которі багат-
ші люди такі, то то вже потом, то кажуть, вже на пере-
сів робили, шо вже чуть-чуть білійший хліб був.  [...] 
То то вже як робили білу муку таку: «питель» казали. 
А хліб пекли колись: на раз мука. Як то на жорнах на 
раз, на камені. Чорний разовий хліб такий був.  [...] 
Тоді дрожджів не було. Тісто на тісті. От хліб печеш і 
оставляєш трошки того тіста у діжці. І  тоді ж тісто 
розводиш, і на тому тісті печеш хліб, тільки звечера. 
Рощиняють звечера на тому тісті і хліб печуть. А тоді 
дрожджів не давали до хліба, тільки на тому самому 
тісті, шо з хліба. Те, шо розчиняли, тісто. Те оставляли 
на рощину таке. І  я вже пекла. І  діжки були пікні 
дерев’яні, на хліб умисне. В тій діжці трошки оставля-
єш того тіста і потім його розводиш. І  на тому тісті 
хліб сходе, тісто сходе. Звечора рощиняють, а  врано 
місять, воно вкисає. І хліб в печі пекли. Хліб добрий. 
Довго тримався: цілий тиждень стояв. Тепер куплять, 
і на другий день чи на третій вже черствий, а тоді такі 
бохонці напечуть. А  колись які ті хати були, як он 
наша стара хата була: то ше зробить таку полицю від 
балька до балька, і той хліб по єдному поскладають – і 
так лежить той хліб. І цілий тиждень. [У який день не 
можна пекти хліба?] То в п’ятницю. Але є люди не до-
держувалися, але казали, шо в п’ятницю хліба не пе-
кли. Є й люди, шо додержувалися, є такі сем’ї. А є такі 
сем’ї – не додержувалися. Воно нічого не буде з тим 
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нема хресних (случається вмерло чи як там), то сами 
пекли коровай. Хоть єдного спекти, для годиться, шоб Іпекли коровай. Хоть єдного спекти, для годиться, шоб 
було чим подарити. Як вже всадити коровай в піч, тре’ Ібуло чим подарити. Як вже всадити коровай в піч, тре’ 
так само добре глядіти, шоб дверей ніхто не стукнув, Ітак само добре глядіти, шоб дверей ніхто не стукнув, 
шоб ніхто не йшов, тре’ помаленьку. [Якщо стукати Ішоб ніхто не йшов, тре’ помаленьку. [Якщо стукати 
дверима, то коровай] може сісти. Буває случай, шо Ідверима, то коровай] може сісти. Буває случай, шо 
розпадеться коровай. Як розпадеться коровай, то неІрозпадеться коровай. Як розпадеться коровай, то не
добре. Але так більшу часть вдавався. Всьо давали в Ідобре. Але так більшу часть вдавався. Всьо давали в 
коровай: масло, яйця, цукор, приправу таку, шо пахне, Ікоровай: масло, яйця, цукор, приправу таку, шо пахне, 
корицу. Копійки кидали тоді, як виробляли, на дно, на Ікорицу. Копійки кидали тоді, як виробляли, на дно, на 
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короваїв. Буде з п’ять короваїв, зо шість. А три парі, 
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то буде вже шість короваїв. А вже ото, то вже брали і 
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вай, я сама ж його не зроблю –сусідиху попрошу: їдна, Мвай, я сама ж його не зроблю –сусідиху попрошу: їдна, 
друга прийде, поможе виробити коровай. А  часом Мдруга прийде, поможе виробити коровай. А  часом 
нема хресних (случається вмерло чи як там), то сами Мнема хресних (случається вмерло чи як там), то сами 
пекли коровай. Хоть єдного спекти, для годиться, шоб Мпекли коровай. Хоть єдного спекти, для годиться, шоб 
було чим подарити. Як вже всадити коровай в піч, тре’ Мбуло чим подарити. Як вже всадити коровай в піч, тре’ 
так само добре глядіти, шоб дверей ніхто не стукнув, Мтак само добре глядіти, шоб дверей ніхто не стукнув, 
шоб ніхто не йшов, тре’ помаленьку. [Якщо стукати Мшоб ніхто не йшов, тре’ помаленьку. [Якщо стукати 
дверима, то коровай] може сісти. Буває случай, шо Мдверима, то коровай] може сісти. Буває случай, шо 
розпадеться коровай. Як розпадеться коровай, то неМрозпадеться коровай. Як розпадеться коровай, то не
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тає, бо тепер нечасто печеться. [...] [Коли йшов град,] 

ечуть, аякже. Колись так не Фечуть, аякже. Колись так не 
робили того всього. [Скільки короваїв пекли?] Ну, ча Фробили того всього. [Скільки короваїв пекли?] Ну, ча- Ф-
сом два, як дві парі. Брали тілько тих кумів – єдну пару. Фсом два, як дві парі. Брали тілько тих кумів – єдну пару. 
А вже як стали брати по більше, то вже буде більше ФА вже як стали брати по більше, то вже буде більше 
короваїв. Буде з п’ять короваїв, зо шість. А три парі, Фкороваїв. Буде з п’ять короваїв, зо шість. А три парі, 
то буде вже шість короваїв. А вже ото, то вже брали і Фто буде вже шість короваїв. А вже ото, то вже брали і Ф
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пекли?] Таке, як хліб. Підходило. А як є такі-во дітись
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пекли?] Таке, як хліб. Підходило. А як є такі-во дітись
ка – вони розхапають, по кусочку і з’їдять.
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ка – вони розхапають, по кусочку і з’їдять.

Записав А. Зюбровський 9 липня 2010 р.  ФЗаписав А. Зюбровський 9 липня 2010 р.  
у с. Липа Горохівського р-ну Волинської обл.  Фу с. Липа Горохівського р-ну Волинської обл.  

ХФХЛІФЛІБФБ [З якФ[З як
лоли, на камені. Колись то тільки на раз, казали, чорФлоли, на камені. Колись то тільки на раз, казали, чор
ний хліб такий був. Такий на камінь мололи. То жорна Фний хліб такий був. Такий на камінь мололи. То жорна 
були вже потом, як війна. Після війни не було млинів, Фбули вже потом, як війна. Після війни не було млинів, 
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хреста виносе, на Середохресну неділю виносе хрес
та на церкву. [Що робили з печеними «хрестиками»?] Ета на церкву. [Що робили з печеними «хрестиками»?] 
Їли. Як спече, то їли хрестики тії. Отаке-во тісто віЕЇли. Як спече, то їли хрестики тії. Отаке-во тісто віЕзьме, положе хрестика на бляшку. Кілько їх будеш Езьме, положе хрестика на бляшку. Кілько їх будеш 
пекти: отак пару спечуть, для годиться. [З якого тіста Епекти: отак пару спечуть, для годиться. [З якого тіста 
пекли?] Таке, як хліб. Підходило. А як є такі-во дітисьЕпекли?] Таке, як хліб. Підходило. А як є такі-во дітись
ка – вони розхапають, по кусочку і з’їдять.Ека – вони розхапають, по кусочку і з’їдять.

с. Ес. 
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хлібом, тільки то якийсь по регілійному, шо воно в 
церкву йдеш... Ну, шо то в п’ятницю не пекти, то по 
релігійному воно считалося. [...] Зійде те тісто, шо за-
місиш, уже так як на хліб, і тоді печем. І пекли на чере-
ні, мукою підсипали. Лопата така була і коцюба. Ко-
цюба – жар вигортати. Треба вміти напалити. Вже ха-
зяйка знає, як у печі напалити. І на тій лопаті. Лопата 
така, її підсипала мукою і виробила той хліб так-о в 
діжці, і так-о взяла його на лопату, і раз – у піч. І вже 
закрила комина, і він вже гнітиться, вже такий фай-
ний. Ше й шишки такі збоку повиростають. [Допоки 
треба було місити тісто?] Файно вимісити і вибира-
ється. І рукою вимішується, і кругом діжки, воно всьо 
чисто так-о вибирається. І тісто від руки вже одстає. 
Як вже тісто вимішане, то місиш, і вже тісто від руки 
відстає. Вже гола рука стає. Ну, ше не так аж, але від 
руки відстає тісто  – значить вже тісто вимішане. То 
паску довше місили. Вже як паску люди печуть, то то 
вже так місять її довго. [Яке тісто було важче місити: 
житнє чи пшеничне?] Пшеничне. Пшеничне  – воно 
тягнеться, того важче було, а житнє – воно не так, від 
руки відчеплюється. Ми тоді як пшеничне місили: як 
велике свято, вже в неділю, суботу треба пирогів на-
пекти. Обичай був: то не може бути неділі, шоб пиро-
гів не було напечено. То вже кожна жінка старається. 
Йдуть молодіж до церкви, а баба остається вже. Пиро-
гів напечуть, вже приходять – то такий був обичай, то 
не так, як тепер. [Як пироги печуть?] Місиш тісто, І от 
з вишнями, з  яблуками сухими, кашею пшоняною. 
А ше колись прості квадратні подушечки такі. Пиро-
ги: то вот возьмеш тіста трошки і розтачаєш, і  туди 
всередину возьмеш, і  так на блясі їден коло другого, 
і вже потім як саджаєш в піч, то яйцем помажеш (піро, 
ото з курки такі пір’я були) і у піч. І вони гнітяться, 
загнітяться: такі червоні стануть, файні. То то «пиро-
ги» казали на них. Пекли і житні, і  пшеничні: то як 
кому виходило шо. [Пшеничні пекли із солодкою на-
чинкою?] Пшеничні – так, а житні, то вже з пшоняною 
кашею, гороху стерли, з  горохом пекли, з  фасольою 
житні пекли. То ше як вийму, салом (здір такий є, ну-
тріннє сало) помажуть. Наскладаєш і в піч ше. Накри-
єш і  в піч, шоб вони теплі були.  [...] Пекли пляцки, 
«прісняки» кажуть. Маглаї пекли. От зара’ як є вишні, 
черешні  – з  черешнями, з  вишнями. Накалатаєш на 
соді і ото з тими і пекли. На бляху і пекли. То маглаї. 
А прісники, то то колись «пляцки» казали. То місили 
так на соді: замісиш на соді і розкачаєш його так, то 
вони такі грубі, у  печі пекли. І  ше ці вот пекли  – з 
сім’ям конопель. [...] Хрестили [тісто]. І як саджають 
першу булку хліба в піч, то так: взяла першу булку, пе-
рехрестила рукою і в піч. [Під який кут кидали першу 
хлібинку: під лівий чи під правий?] То не було разні-
ци: чи під право, чи під ліво. Отак посередині поло-
жиш, як яка піч, а ше скільки бохунців влазе: є так шо 
підрад три бохунці влізе, а є такі менші бохунці, шо й 
штири мона. Але більшинство три влазило.  [...] Хліб 
пожичали. [Чи можна було давати закваску на хліб?] 
Давали. Після захода сонця більшість люди не йшли 
брати. Є такі люди, шо хтіли, але більшинство люди 
ніхто не хтів дати. Після захода сонця не мона нічого 
давати з хати. [...] [Як визначали, коли можна хліб са-
джати в піч?] А, вже ото черіня, піднебіння оте-во, то 
вже біле робиться. А там, де чорне ше, то там ше не 
напалєно. То ше дрова згорать файно, то ше жар роз-
кинеш. Там, де чорне оте піднебіння, то ше жар роз-

кинеш, і той жар троха згасне. Бо як крепкий жар, то 
хліб може згоріти. А  він згасне трохи, і  вже тоді ба-
чиш, коли мона вже. Коцюба така, і коцюбою вигорта-
єш той жар. Колись так: коцюбою вигортаєш, і ше й 
мітла [помело] була такая, з соломи [житньої], шо ше 
вимітали. Помело робили з соломи. Воно часом і за-
йметься. То вже як жар файно вигорнеш, то ше й по-
мелом тим виметеш, шоб не було того вугля. То вже 
чиста черінь – і саджали (бо то на черінь саджали хліб, 
пекли). Не всігда капустяне листя є – мукою підсипа-
ли. Ота лопата, мукою підсиплеш – і в піч. Ну, вже па-
лили [піч], то знали. Бачуть, шо крепко гарача, то вже 
кажуть, хай чуть вигасне той жар, вигорнуть під ко-
мин (а комини були ті). Вигорнуть, і чуть піч згасне. 
Жар той трошки згасне, і вигорнуть файно, і тоді са-
довлять. Вже на черінь возьме і сипне муки туди: як 
вже мука займеться, то то вже гарача дуже піч, а вже 
як мука не займається, тільки димить, то вже значить 
вона нормальна. Сіль не сипали. [Чи зачиняли двері в 
хату, коли саджали хліб у піч?] Та я кричала, шо закри-
вайте двері, бо ше як гракнут, то в печі там може хліб 
сісти. А  як закрити двері, шоб ніхто так дверима не 
гракав, то він вже піднімається, файний буде хліб. 
А то дверима: сюди-туди, сюди-туди – і хліб може там 
вже не вдатися. Таке було. [...] Казали колись, шо гола 
піч, то шоб не мона заходити в хату. І зара’ так є. А то 
вже так-о: як вигорнеш жар, а ше хліба не всадиш, то 
то «гола піч» казали. І то скоро дрова кидала, шоб гола 
піч не була. Вийняла хліб і хутко туди дрова накидаю. 
Вже зразу, тільки хліб витягнули, і наготовлені дрова: 
вже дрова лежать, і хутко вже в піч. В піч кидаються 
дрова, шоб вони були потім сухі файні. То шоб гола 
піч не була. [Як визначали, що хліб уже спікся?] Так-о 
було: більш-менш знали, шо дві години хліб печеться. 
Часів тоді не було, а так-о: вийняла булку хліба, водою 
його (він загнічений). Взяла витягнула булку хліба і 
водою його (на руку води), і до носа – вже як він не 
пече, то вже печений хліб. А як ше пече, то ше треба, 
шоб попікся. То так люди робили. І ту булку назад – 
і ше хай трохи посиде там. Стукали. Під низом отак-о 
рукою брали. Такий вже запечений, то якийсь отакий 
звук наччий трошки. Так-о під сподом стукали. Бо-
хонця візьмеш, витреш (бо ж то підсипали мукою), то 
ножем вишкрабаєш те всьо і ше трапкою витреш. 
І вже рукою так-о візьмеш – він вже так гуде, як він 
печений.  [...] Шось то робили, шо тісто кидали на 
воду, шоб сплило, але я вже забула, нашо то було. 
Знаю, шо кидали на воду трошки тіста. [Чи трапляло-
ся так, шо хлібинки в печі спікалися разом?] Торкали-
ся. [Чи можна було їх ножем розрізати?] Нє, вони самі 
відставали єдно від другого. Їх ножем не розрізували. 
[Чи розпадався хліб у печі?] Розпадався. То ознака 
якась погана. Хліб от у печі пече і каже: «Боже, хліб 
посередині розпався!». То якась признака така погана 
була. Прикмета погана. А є так, шо трохи як не висхо-
де хліб, то полопає хліб. Але є так, шо ото як садиш 
хліб, і є так, шо посередині так-о розпадеться хліб, – 
то признака погана. [Що потім робили з тим хлібом, 
який розпався?] То ж його не викидали. Він розпався, 
але його їли. [Чи траплялося, що господиня забувала 
хлібинку в печі?] Було. Забували. Я сама забувала. Вже 
другий раз треба палити у печі, як я вигортаю, а булка 
хліба в печі. Ну, то він вже який? Він вже перепечений. 
[Чи можна його їсти?] Чом не можна? Тоді нічого не 
викидали. Але вже як він там з тиждень посиде, то він 
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вже сухий. [Чим мастили хліб, коли витягали з печі?] 
Водою його змачували. Накривали. Отак-о посклада-
єш, і є так-о умисне такі рушники – і накривали, шоб 
вони не дуже позасихали, шоб та шкірка троха відхо-
дила. От на лавці так-о поскладаєш-поскладаєш і так 
накриєш. [Чи могла хлібина сама перевернутися в 
печі?] Мені так часом було. Сам не перевернеться: са-
джаєш у піч лопатою, є так, шо десь прилепне і пере-
вернеться, но так вже він і печеться. [Чи печуть у вас 
щось «перед вогнем»?] То з того самого хліба. Колись 
так: сім’я, діти хтять уже, як то казали – «підпалки». 
З того хліба возьме і як того пляцка зробе. І жар так-о 
там в печі горить, а жар ту, то перед вогнем і пекли. 
Так, пекли, бо вже діти їсти хтять: «Чекай, підпалка 
спечу!» – кажуть. Враз підпалків тих спече і вже є, вже 
їх їдять. [Чи завжди в хаті має бути хліб?] Ну як. 
Коли є, коли й нема хліба. Він же ж так: спечеш – є, 
потім нема. То ходили й пожичали єдна до другої. [...] 
[Хто в сім’ї має нарізати хліб?] Колись главний госпо-
дар  – батько. Він нарізав. Але як коли. То то ше ко-
лись... То як в яких сем’ях було: в  таких сем’ях було 
строго, шо вріже хліба, дасть по скибці там. А в таких 
сем’ях було, шо коли хтіли, тоді їли. То всяко було, як 
в якій сім’ї. [...] [Кому давали окраєць хліба?] Як в хаті 
дівчата є, каже: «На, во лубочка з’їж!». Все давали ді-
вчатам. Ну, шоб доля її була щаслива чи шо там. Ото 
ріжеш булку начинаєш (то  лубочок у нас щитався): 
«На тобі, лубочка з’їж!». Так було. [...] Клали [окраєць 
хліба], як фундамент заливали.  [...] [Чи  можна було 
хлібинку з двох боків обрізати?] Різали, всяко різали: 
те хоче лубочка, те хоче лубочка. Звідси вріже шку-
ринку лубочка, і звідси вріже. То таке. Дітвора: те хоче 
собі, а те собі. [Чи можна було хліб «підошвою» дого-
ри на столі класти?] Ну, шось не клали так. Тільки от 
як хліб і виймали з печі (то от була в старій хаті в нас 
лавочка), то я ставила так-о. Отак ставила, спирала 
той хліб. І як охолоне вже, то тоді вже клала. То шось 
признака, не мона було такого робити. [...] По заході 
сонця не пожичати, не давати нічого з хати по заході 
сонця, шоб воно не виводилося з хати. Бо є такі (і те-
пер, і колись були) всякі люди, по заході сонця не до-
зволяється, шоб то давати, бо, каже, шо забере. А так 
он давали. Тоді більше пожичали єдно другому, як те-
пер, тепер – не так. [...] Як упав хліб на землю, то шо ж 
треба було робити? Піднімали той хліб та і всьо. То ж 
його не викидали. Брали, брали! Фукне сюди-туди зо 
три рази і звідси, і звідти: «Фух-фух!». На землю не ви-
кидали [крихти хліба]. Хліб на мусор не викидали, нє. 
То візьмеш трапкою зітреш ті кришки і там в те відро, 
шо вже свиням дають, чи де – там ті кришки повикене. 
А на землю не викидали хліба. [Чи давали котам, со-
бакам хліб?] Давали. Їм не мона шкодувати. Колись 
так-о люди казали, шо котові було відділєно так-о (то 
старі люди казали, я  помню): скільки там котові, 
скільки там собаці відділєно і скільки людині. Кіт 
свою частину оддав людині, собака свою частину од-
дав людині їсти. То казали, шо кормити собак, шо не 
можна шкодувати. [...] [Чи можна було, не доївши од-
ного шматочка хліба, брати інший?] Всяко бувало. 
Є  так, шо й не доїси, а  другий возьмеш, то кажеш: 
«О, ше того не доїла, а вже другий взяла». Потім вже 
той хліб так-о брали і згортали, і там вже ті кусочки 
свині брали. [...] [Як дітей навчали поважати хліб?] То 
так-о було, ше як в якій сім’ї. Є такі сім’ї, шо батько 
вріже по куску хліба там, а потім діти не мали права 

їсти. В  нас такі були там сем’ї, каже: «Врізав батько 
таку скибочку хліба, шо вона аж переломлюється, 
і більше не маєш права його взяти». А є такі сем’ї, шо 
діти їли нормально, шо батьки односилися до дітей 
нормально. То як які сем’ї. [Чи казали дітям, шо хліб 
від зайчика?] Казали. Як ідуть от на поле люди жати 
чи там же шо, беруть полудень з собою їсти, а  хліб 
останеться, і приносили, і кажуть: «Ой! На но тобі хлі-
ба, то зайчик дав. То від зайчика тобі». Тоді діти їдять, 
бо то зайчик дав. 

ПОСУД, НАЧИННЯ [Пікна діжка була] з кришкою. Ві-
чко  – воно розміром з кришечку, вона така кришка, 
от як у решеті – дерев’яна, тільки никша та кришка, як 
у решеті [мається на увазі обруч решета]. [...] [Пікна 
діжка була] з клепок. Ну, такі клепочки. І така круглая 
вона. І вічко теє. [Хто робив діжки?] А то називали, 
були в селі такі люди, казали «бондар». Діжки во ро-
бив Івана Стельмаха дід. Казали на нього Стельмах, бо 
ото він ті діжки робив і цебречки такі, казали, мірки 
такі (мірка у млині, шо брали за метру ту мірку збож-
жа – єдна клепка у ній, то ше й з ручечкою буде). [Із 
якого дерева робили діжки?] В  основном  – дубове. 
Більшинство дубові. Соснові – нє, дубові. Соснові то 
такі бочки були. Дубові, бо то ж хліб печуть, і всьо – 
то дубові були. [Чи їх розмочували водою, щоб вони 
не пропускали?] Як розсохнеться, шо світиться так-о. 
Вони не вспівали розсохнуватися, але є так, як розсо-
хнеться, то брали воду наливали, і те дерево набрякає. 
[Чи робили щось із діжею, якщо хліб не вдавався?] 
Хліб не вдається – мука буває погана. Це но як мука 
шось припарена, то хліб не вдасться, буде хліб такий 
як солодкуватий. А так, то нє, так не робили. [Чи каза-
ли, що якщо господиня не мила діжки, то вона на неї 
ображалася?] Як колись, то казали. Пекла жінка хліб. 
Пекла, пекла і ту діжку не мила й не мила, й не мила. 
Колись тільки обшкрябували, ше обмиє часом, а по-
тім того тіста положе, покине. Ну, і маленька така ста-
ла хлібина. А колись до кого ходили? До попа! Йдуть 
до попа: «Шо то зробити, шо діжка така стала?». А піп 
каже: «Діжа, діжа, треба віхтя і ножа!». Шо її треба ви-
мити і вишкребати. Такі люди були колись неграмот-
ні.  [...] Хмара як велика йшла й град, оту саму лопа-
ту, шо хліб саджають, і ту коцюбу, шо вигортають, то 
баби так-о виносили і отак-о наохрестя надворі кла-
ли, як сильно гримить.  [...] [Коли переходили в нову 
хату, то хлібну лопату забирали зі старої?] Ну аякже! 
Забирали у нову. І коцюбу, аякже. То ж її не викидали, 
другої не робили. В мене ше з села ота лопата і коцю-
ба. Я в селі отам жила була. Сюди перейшли. Та сама 
коцюба була і та сама лопата була. Тільки те, шо зго-
ріло, переробляли. Всьо забирали: пікна діжка, та, шо 
хліб пекли, шо було в людини, те забирає всьо. [...] [Де 
мала стояти пікна діжка?] Вона не в хаті, вона в комо-
рі, в кладовій стояла. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Пекли [коровай]. Пекли хресні 
батьки. Молодій пекли коровай [родичі], а молодому 
пекли тоже коровай хресні. І  вже йшли на весілля, 
і той коровай несли. І той вже потім коровай дарили 
по кусочку. Його там ше убирали колись. Короваї такі 
великі пекли в печі. Ріжуть, вже дарать ті короваї. [...] 
Коровайниць запрошували. Коровайниці місили. Вже 
скликають таких молодих тих коровайниць, жіночки 
молоді. І вже ті, шо коровай печуть, ті коровайниці, 
то вже той хазяїн їм могорич видає. А  потім вже за 
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Більшинство дубові. Соснові – нє, дубові. Соснові то ЕБільшинство дубові. Соснові – нє, дубові. Соснові то 
такі бочки були. Дубові, бо то ж хліб печуть, і всьо – Етакі бочки були. Дубові, бо то ж хліб печуть, і всьо – Ето дубові були. [Чи їх розмочували водою, щоб вони Ето дубові були. [Чи їх розмочували водою, щоб вони 
не пропускали?] Як розсохнеться, шо світиться так-о. Ене пропускали?] Як розсохнеться, шо світиться так-о. 
Вони не вспівали розсохнуватися, але є так, як розсоЕВони не вспівали розсохнуватися, але є так, як розсо
хнеться, то брали воду наливали, і те дерево набрякає. Ехнеться, то брали воду наливали, і те дерево набрякає. 
[Чи робили щось із діжею, якщо хліб не вдавався?] Е[Чи робили щось із діжею, якщо хліб не вдавався?] 
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тим коровайом (то хресні пекли той коровай), то вже з 
музикою свати йдуть вже від молодого чи від молодеї 
там. Йдуть за тим коровайом. [Коровай носили] на ві-
чкові. Бо тепер підноси такі, а то на вічкові. Коровай 
великий і на тому вічкові, шо з діжки. [...] Місять, спі-
вають. То не їдна місить, а по дві: з того боку дві і з того 
боку дві. І  той коровай місять  – довго місять. Тепер 
в таких мисках, а  колись  – казали «нецьки». От такі 
дерев’яні. І вже в тих нецьках місили той коровай. Пи-
роги рощиняли в нецьках. [«Нецьки» були] видовбані. 
Але як так видовбували, шо так файно й акуратні такі 
були.  [...] Ті коровайниці сходилися там, звечера ро-
щиняли, воно сходило, а врано місили його. І то по дві 
місило: з того боку дві і з того боку дві. До пари. І то 
так: з того боку дві, єдна до другої так-о тими руками 
місили коровай. [Чи була старша коровайниця, яка 
керувала?] Старша жінка тим всім керувала. [Що при-
носили із собою коровайниці?] Хто шо: та муки возь-
ме трохи, та сахар возьме, та яєчок возьме – з пустими 
руками не йшли. І йдуть вони чи місити, чи рощиняти 
той коровай, то всі шось брали. Їм так не платили. Але 
то як в яких селах. Є такі, шо от жінкам хустини ку-
пує, чоловікам їхнім – рубашки. [Чи пекли щось для 
коровайниць?] Стручлі такі пекли. На блясі, отакая 
стручля. Отака бабочка, і посередині як то коса зро-
блєна  – ото казали «стручля». Давали їм стручлі. То 
кожному. То тісто з короваю – стручлі пекли. [...] Замі-
сять коровайниці, і вже несе їдна з того боку, а друга – 
з другого боку, і вже несуть те тісто. І вже поставлять, 
шоб воно сходило, те тісто, бо мусять пекти. І несуть, 
і  співають.  [...] То то ж великий коровай. Коровай 
так: єдного пляцка в тую-во кладеш, а потім ше голу-
би такі робили з тіста, клали, а тоді другого пляцка, 
тоді ше шишки такі робили. Так-о шишечки такі ро-
били і ше обкладали тими шишечками, тепер вже так 
не роблять. Коли коровай, то в тісто, в самий спідній 
[нижній шар], клали копійочки. Отак-о по чотирьох 
углах підкладали так-о копійки. Брали отак нижнього 
самого трохи, як кажуть, того пляцка, брали так само-
го нижнього і під нього копійки брали. А тоді другого 
ше. Голуби ше робили. І другого пляцка клали. А тоді 
ше шишечками – такі шишки робили. З того і з того 
такі шишечки. Підошва [низ короваю] – музикантам. 
З тими копійками, так. Є так, шо чисто обріжуть до 
теї підошви, а є так, шо ше оставляють трохи (то як 
які люди). То то музикантам давали.  [...] Кажуть, як 
лопне коровай, то на погане шось, недобре. Ну, мол, 
тій парі вже шось воно означати буде. Хто його знає. 
Бо ж то всяко буває в людей: пари женяться, шо до 
віку живуть, а  є так, шо єдно вмирає, друге довше 
живе. Вдовицями стаються. То є всяко буває. Як вже 
той коровай посередині трісне, то казали, шо то не на 
добру ознаку. [Чи бувало таке, що не могли витягнути 
з печі коровай?] Чом нє?! Бувало, шо й челюсті розби-
рали. Як він великий виросте, то розбирали ото в печі 
челюсті. Але як він уже гарно випечеться (коровай 
довго пікся – більше як чотири годині), то його могли 
чуть-чуть так-во взяти придавити, а він потім назад 
стане. А є вже так, шо дуже, то й челюсті розбирали. 
Як занадто [тріснув або розпався], то є так, шо й дру-
гий пекли. Але як вона невдача, то і другий воно тоже 
так саме. Ну, так, закладали якось, вже тії хазяйки за-
мазували його трохи. [...] Більше не на воді рощиня-
ли коровай – на молоці чи на сироватці. У молодого 
пекли коровай і у молодої пекли коровай. [Чи батьки 

молодих благословляли тісто на коровай?] Благослов-
ляли. Шоб благословити, то перехрестив. [...] [До ве-
сілля для молодих ще пекли] «парний» хліб – дві бу-
лочки. Отак-о зробиш булку і так-о надвоє чуть-чуть 
переділиш. Казали: «Парний хліб тре’ спекти». Під 
паху молодій і молодому. Парний хліб під праву руку 
молодому, і молоду тримає за руку, і йдуть до вінчан-
ня. З хлібом не стоять на вінчанні. До вінчання, як іде 
молодий вже до молодої, вже підуть вінчатися, то то 
вже той хліб там остається. В церкві там оставляється. 
Та й калачі пекли. Хто як. Як ішли на весілля, то хто 
спече булку, а хто калачі такі пекли. Такі, шо той калач 
сплетений, на такій блясі. Посередині шось, видно, 
ставлять, шоб вон такі файні були. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Катерини, свято Катерини  є (колись кожний день у 
печі палили, люди варили у печах їсти) на печі бере 
горшечок, землі теї і тую гілочку саджає туди, підли-
ває. То на Катерини. А до Гандрея, значить, тая гілочка 
розцвітеться. Так як вишня розцвітеться. То тую гі-
лочку брали (колись дівчата коси мали, запліталися) 
у коси. [...] Збираються хлопці, дівчата – справляють 
Андрея. То пекли всьо вони тамички. На Андрея то ті 
хлопці вже тим дівчатам виробляли. [...] Йде [дівчина] 
й кричить: «Доле, Доле! Йди до мене кашу їсти!». Вже 
в якому боці собака гавкає – з того боку її суджений 
буде.  [...] Пекли шось там. Пекли ті балабушки, і  со-
бака їв. Ну, балабушка! Ото як пиріг пекли, тільки 
без нічого – ото балабушечки. І кидали, а собака чию 
раньше схопе. [То та дівчина раніше заміж вийде?] 
Так. [Яке тісто робили на балабушки?] Просто тісто 
рощинєне. [...] [Чи пекли книші на Різдво?] То попо-
ві книші ті пекли, бо ж ходе піп. На Різдво – книші. 
Хліб – круглий, а книшик, то такий, маленький, мен-
ший. А знаєте, чо’ ті книші пекли такі? То колись біда 
була: люди бідно жили. Ходе піп, то вже на Йордань, 
посвячувати ті хати. «З кропилом, – кажуть, – буде ба-
тюшка ходити». І хто має, і хто не має, то всьо равно 
отого книшика кладе на столі, і  вже батюшка вихо-
дить, а за ним староста – і того книша чи булку хліба 
забирає, і  в мішок, і  вже тому попові. То пекли вже, 
як хто менше має чого, то того книшика такого мало-
го спече. [...] Ше так-о було: як Різдвяні свята, печуть 
багатого пирога. Так називали – «багатий пиріг». Туди 
беруть усьо, шо наготуєш: і капусту, і  горох. І  в той 
пиріг береш і печеш, і вже ідеш ломиш, і даєш худобі. 
То багатий пиріг був, так. То ше як чоловік мій жив, то 
посвятиться вода. Ідуть посвячувати хліва там і всьо, 
і того пирога ломлять, і дає худобі. Не різали – ломи-
ли. На Коляду [пекли]. Бо ж колись на Коляду беруть 
свячену воду. Сьомого числа [січня]. І вже йдуть хліб 
посвячують, і  того багатого пирога пекли, і  ломили, 
і давали. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ То 
як паска печеться, то там усяке на пасці кладеться: і 
хрестики кладуться, ну, виробляються. Виробляють, 
шо от «Ісус Христос», так на пасці. [Які раніше пекли 
паски?] Великі. То тепер маленькі печуть, а колись в 
каструлях і на бляхах. Такі каструлі великі. На Велик-
день то вже білу печуть паску. [Щось до тіста додава-
ли?] Ну аякже! Всьо добавляли: яїчка давали і корицю, 
і масло добавляли. [Чи давали паску корові?] Давали, 
як корова отелиться. То колись святили зілля: от Трій-
ця – святять зілля. То запаруєте осипки і шо там є, і як 
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самого трохи, як кажуть, того пляцка, брали так само

І
самого трохи, як кажуть, того пляцка, брали так само
го нижнього і під нього копійки брали. А тоді другого Іго нижнього і під нього копійки брали. А тоді другого 
ше. Голуби ше робили. І другого пляцка клали. А тоді Іше. Голуби ше робили. І другого пляцка клали. А тоді 
ше шишечками – такі шишки робили. З того і з того Іше шишечками – такі шишки робили. З того і з того 
такі шишечки. Підошва [низ короваю] – музикантам. Ітакі шишечки. Підошва [низ короваю] – музикантам. 
З тими копійками, так. Є так, шо чисто обріжуть до ІЗ тими копійками, так. Є так, шо чисто обріжуть до 
теї підошви, а є так, шо ше оставляють трохи (то як Ітеї підошви, а є так, шо ше оставляють трохи (то як 
які люди). То то музикантам давали.  [...] Кажуть, як Іякі люди). То то музикантам давали.  [...] Кажуть, як 
лопне коровай, то на погане шось, недобре. Ну, мол, Ілопне коровай, то на погане шось, недобре. Ну, мол, 
тій парі вже шось воно означати буде. Хто його знає. Ітій парі вже шось воно означати буде. Хто його знає. 

М
і  співають.  [...] То то ж великий коровай. Коровай 

М
і  співають.  [...] То то ж великий коровай. Коровай 
так: єдного пляцка в тую-во кладеш, а потім ше голу

М
так: єдного пляцка в тую-во кладеш, а потім ше голу
би такі робили з тіста, клали, а тоді другого пляцка, 

М
би такі робили з тіста, клали, а тоді другого пляцка, 
тоді ше шишки такі робили. Так-о шишечки такі ро
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тоді ше шишки такі робили. Так-о шишечки такі ро-

М
-

били і ше обкладали тими шишечками, тепер вже так 
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били і ше обкладали тими шишечками, тепер вже так 
не роблять. Коли коровай, то в тісто, в самий спідній 

М
не роблять. Коли коровай, то в тісто, в самий спідній 
[нижній шар], клали копійочки. Отак-о по чотирьох М[нижній шар], клали копійочки. Отак-о по чотирьох 
углах підкладали так-о копійки. Брали отак нижнього Муглах підкладали так-о копійки. Брали отак нижнього 
самого трохи, як кажуть, того пляцка, брали так самоМсамого трохи, як кажуть, того пляцка, брали так само-М-
го нижнього і під нього копійки брали. А тоді другого Мго нижнього і під нього копійки брали. А тоді другого 
ше. Голуби ше робили. І другого пляцка клали. А тоді Мше. Голуби ше робили. І другого пляцка клали. А тоді 
ше шишечками – такі шишки робили. З того і з того Мше шишечками – такі шишки робили. З того і з того 
такі шишечки. Підошва [низ короваю] – музикантам. Мтакі шишечки. Підошва [низ короваю] – музикантам. 
З тими копійками, так. Є так, шо чисто обріжуть до МЗ тими копійками, так. Є так, шо чисто обріжуть до 
теї підошви, а є так, шо ше оставляють трохи (то як Мтеї підошви, а є так, шо ше оставляють трохи (то як 

ший. А знаєте, чо’ ті книші пекли такі? То колись біда 

М
ший. А знаєте, чо’ ті книші пекли такі? То колись біда 
була: люди бідно жили. Ходе піп, то вже на Йордань, Мбула: люди бідно жили. Ходе піп, то вже на Йордань, 
посвячувати ті хати. «З кропилом, – кажуть, – буде баМпосвячувати ті хати. «З кропилом, – кажуть, – буде ба
тюшка ходити». І хто має, і хто не має, то всьо равно Мтюшка ходити». І хто має, і хто не має, то всьо равно 

Фсять коровайниці, і вже несе їдна з того боку, а друга – Фсять коровайниці, і вже несе їдна з того боку, а друга – 
з другого боку, і вже несуть те тісто. І вже поставлять, Фз другого боку, і вже несуть те тісто. І вже поставлять, 
шоб воно сходило, те тісто, бо мусять пекти. І несуть, Фшоб воно сходило, те тісто, бо мусять пекти. І несуть, 
і  співають.  [...] То то ж великий коровай. Коровай Фі  співають.  [...] То то ж великий коровай. Коровай 
так: єдного пляцка в тую-во кладеш, а потім ше голу Фтак: єдного пляцка в тую-во кладеш, а потім ше голу

Андрея. То пекли всьо вони тамички. На Андрея то ті 

Ф
Андрея. То пекли всьо вони тамички. На Андрея то ті 
хлопці вже тим дівчатам виробляли. [...] Йде [дівчина] 

Ф
хлопці вже тим дівчатам виробляли. [...] Йде [дівчина] 
й кричить: «Доле, Доле! Йди до мене кашу їсти!». Вже 

Ф
й кричить: «Доле, Доле! Йди до мене кашу їсти!». Вже 
в якому боці собака гавкає – з того боку її суджений 

Ф
в якому боці собака гавкає – з того боку її суджений 
буде.  [...] Пекли шось там. Пекли ті балабушки, і  со

Ф
буде.  [...] Пекли шось там. Пекли ті балабушки, і  со
бака їв. Ну, балабушка! Ото як пиріг пекли, тільки Фбака їв. Ну, балабушка! Ото як пиріг пекли, тільки 
без нічого – ото балабушечки. І кидали, а собака чию Фбез нічого – ото балабушечки. І кидали, а собака чию 
раньше схопе. [То та дівчина раніше заміж вийде?] Франьше схопе. [То та дівчина раніше заміж вийде?] 
Так. [Яке тісто робили на балабушки?] Просто тісто ФТак. [Яке тісто робили на балабушки?] Просто тісто 
рощинєне. [...] [Чи пекли книші на Різдво?] То попоФрощинєне. [...] [Чи пекли книші на Різдво?] То попо
ві книші ті пекли, бо ж ходе піп. На Різдво – книші. Фві книші ті пекли, бо ж ходе піп. На Різдво – книші. ФХліб – круглий, а книшик, то такий, маленький, менФХліб – круглий, а книшик, то такий, маленький, мен
ший. А знаєте, чо’ ті книші пекли такі? То колись біда Фший. А знаєте, чо’ ті книші пекли такі? То колись біда 
була: люди бідно жили. Ходе піп, то вже на Йордань, Фбула: люди бідно жили. Ходе піп, то вже на Йордань, 
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розцвітеться. Так як вишня розцвітеться. То тую гі
лочку брали (колись дівчата коси мали, запліталися) Елочку брали (колись дівчата коси мали, запліталися) 
у коси. [...] Збираються хлопці, дівчата – справляють Еу коси. [...] Збираються хлопці, дівчата – справляють 
Андрея. То пекли всьо вони тамички. На Андрея то ті ЕАндрея. То пекли всьо вони тамички. На Андрея то ті 
хлопці вже тим дівчатам виробляли. [...] Йде [дівчина] Ехлопці вже тим дівчатам виробляли. [...] Йде [дівчина] 
й кричить: «Доле, Доле! Йди до мене кашу їсти!». Вже Ей кричить: «Доле, Доле! Йди до мене кашу їсти!». Вже Ев якому боці собака гавкає – з того боку її суджений Ев якому боці собака гавкає – з того боку її суджений 
буде.  [...] Пекли шось там. Пекли ті балабушки, і  соЕбуде.  [...] Пекли шось там. Пекли ті балабушки, і  со
бака їв. Ну, балабушка! Ото як пиріг пекли, тільки Ебака їв. Ну, балабушка! Ото як пиріг пекли, тільки 
без нічого – ото балабушечки. І кидали, а собака чию Ебез нічого – ото балабушечки. І кидали, а собака чию 
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є ше паска, укинуть. Вже як корова отелиться, то да-
вали. [Свячену паску] на могили клали. Великої паски 
не клали, а різали по кусочку. Ходили на цвинтар, то 
вже одвідували тих всіх своїх родственників. Прика-
зували, шоб удалася паска. [...] Пекли мазурки. Паска 
само собою, а мазурки – тоже рощинєне. Казали «ма-
зурки». А сухарики ше пекли. То сухарики вже так мі-
сили, формочками виробляли. Мазурки – на бляхах. 
Такії вже тонкі розкачували і там клали отак-о. Там 
косу сплєте чи такими от покруте сюди-туди. Пекли 
мазурки і паску, і сухарики – всьо пекли. [«Мазурки»] 
давали хрещеникам. 

с. Перемиль
Записав А. Зюбровський 19 липня 2010 р.  

у с. Перемиль Горохівського р-ну Волинської обл.  
від Пасічник Марії Федорівни, 1938 р. н.

ХЛІБ Жито сіяли. Я пам’ятаю ше, шо на жорнах мололи. 
І ми, діти-підростки, іше за німців, пам’ятаю, крутили 
на жорнах. Та й таку пісню зложили:

Крутять жорна вправо-вліво,
Шоби їсти не хотіло.

Война була: млини закривали, попалили. То все воно 
від німця було. Ну а люди мусіли якийсь вихід шукати, 
як мали (і  не всі мали) після війни зерно. Бо багато 
вдові пооставалося, сиротів пооставалося  – не було 
кому сіяти, ворати. Та й бідно жили. У  мене батько 
прийшов з войни, але нездоровий. А вони за Польщі 
мали машину-молотарку і молотили людям. Ми жили 
раньше там, де цегольня перша була. І такий пляц був 
великий, і до нас звозили люди молотити, бо своє поле 
(мали вже снопи). Хто грішми платив. А не всі гроші 
мали: хто зерном платив, хто йшов шось робив – одро-
бляв. І у нас було багато зерна, бо люди платили зер-
ном більше. І  вже як тато йдуть на войну, і  до мами 
каже: «Давай-но, Маньку, вночі треба яму викопати, 
десь те зерно закопати. Хто ж його знає: чи я прийду з 
войни, чи не прийду». І взяли яму єдної ночи викопа-
ли, і соломою простою так-о обставили. І зерно переві-
яне засипали туди. І то треба замаскірувати, шоб ніхто 
не знав, не бачив. І так уже зробили. На другу ніч – уже 
другу яму. Тоже обставляють соломою і вже з половою 
засипають. «Дивися, – так [батько] кажуть до мами, – 
хто ж його знає, чи я прийду з войни, чи нє: шоб був 
хліб в сім’ї». І от вони повернулися, а не дивилися до 
того зерна. Повернулися, одкопали тоже вночі: те до-
бре і те добре. А люди голодують: сироти, вдови поо-
ставалися. І  вже чутка так-о пішла, бо ми на хліб не 
голодуєм. Ходять пішки і до Луцка по хліб. Вже стали 
йти пожичати до нас. Ну, і пожичали. Ми не голодува-
ли. І погнали, де було четверо дітей (батько з войни не 
прийшов), – ми погнали пасти. То й хочуть діти їсти, 
а ше жито зелене. Пішла мати нажала, так-о на поміт. 
І  розстелила: те жито висохло трохи і  вже таке, шо 
мона на жорнах. На жорнах прокрутили, промололи. 
Та мука зелена. І напекла мати прісняків її. І вона взяла 
на пасовисько. А ми менші, то так хочем того зеленого 
прісняка, а її надокучило. То каже: «Давайте ми будем 
міняти!». Бо вона не хоче того зеленого. І ми міняєм. 
[Як виглядали жорна?] То ше їздили мої десь на Львів-
щину, і такий камінь круглий. Може, то умисне так ро-
блєно, може, там де вибивали. І другий камінь клався 
на нього. І тут, в тому верхньому, така дзюрка, шоб за-

сипати туди. А  зверха такий кіш стояв невеличкий 
і  туди вправлєний. І  тут таку палку брали до чогось 
прикріплювали  – і  так крутили. А  в тому спідньому 
тоже так зроблєно. І та вже мука сипалася на низ. Хто 
мав більше зерна, то пересівав на сито, шоб хліб трош-
ки м’якший був. А хто не мав, то таке їли грубе. Але 
якісь здоровші були. А  посля були вже млини поод-
кривали, то тоже на раз мололи. Перше в колгоспах 
дуже помало платили, а  посля, як уже стали лучче 
[жити], то вже на пересів робили, вже біліший хліб. 
А то така разова [мука] була. [...] А на питель, то то дру-
ге. Разова була, на пересів  – така біліша, а  на питель 
(жито тоже давали), то вже така файна. То вже як бо-
гатше стали жити, то так. Пшеницю на питель. А так – 
то на раз. Посля на млинах мололи. А  то вона була 
м’якша на млині. [Називали її «разова»?] Так, так. 
«На раз». «Жито возив – на раз пустив». Але вона була 
м’якша від теї, шо на жорнах. То казали, шо не брати зо 
млина нічого (хоть і зав’язки), бо будуть щурі вдома 
водитися. Чогось така приказка була. Здавна так при-
казували. Не крали нічого, хоть то тоді все людське 
було, не колгоспне – ніхто нічого не брав. То воно чи 
правда, чи неправда – хто його знає. В коморах зберіга-
ли [борошно]. Хто мав, в такі скрині з досок висипали, 
а хто – у мішках – нагору виносили (хати були під со-
ломами). І  клали того мішка (шо  я  пам’ятаю), бо як 
стоїть, то мука злягається. А як лежить, і так слободно 
зав’язати і розтрясти, шоб вона лежала, то буде довше 
мука [зберігатися]. [Коли борошно злягалося, то його 
для випікання хліба вже не брали?] Ну, хто не брав, 
а хто брав – як у кого позволяло. Пересівали на сито, 
бо там оно уже такі ковтюжки робилися. А хто був за-
можнійший, то вже свиням брав ту муку. А старалися, 
тоді вона довго не злігувалася, бо було обмаль. [Потро-
ху мололи зерна?] А де ж було того зерна?! Як колгоспи 
началися, то нам по сто грам, по двісті грам давали на 
трудодень. А  були такі роботи, шо заробиш півтора 
або одного трудодня на день, а було, шо семдесят сотих 
трудодня на день. Зовсім платили мало: по двадцять 
копійок. Купляли теля, йшли на базар, підкормлювали 
за літо. От другі колгоспи скуповували вже більшечкі 
такі телята, шоб на одкорм ставити. Й те теля здавали. 
І там уже ж знов чи два центнери, чи три возьмуть. Та 
й вже є трошки пшениці, уже спитлювали. То старі-
шим чорні пироги пекли, а нам, дітям, білі пироги пе-
кли. Два сорти пекли. [...] [Як замішували тісто, коли 
ще не було дріжджів?] А от пече сьогодні хліб, остав-
ляє гущу в діжці (бо ж діжки були). І вже коли там хлі-
ба треба (а тоді треба було частіше хліб пекти, бо сім’ї 
великі були), і бере ту гущу. Тіста оставляє – в нас ка-
зали «гущу». Вже має, наприклад, завтра хліб пекти 
господиня, вона вже баче: бере у діжці розмочує те тіс-
то тепленькою водою. І муку ше. І воно так підрухаєть-
ся, і уже увечер рощиняє на те. [...] Звечера рощиняли, 
а рано місили. Така кописточка була. Дерев’яна тоже, 
вистругана. І вже господиня рощине, і та кописточка 
там. А вже врано встане, тею кописточкою (бо я бачи-
ла, як мама) помішає, помішає. «Вже воно файно,  – 
каже,  – підійшло». І  возьме обчисте ту кописточку, 
і обмиє мукою зразу, та й вже на другий раз є та копис-
точка чиста. [...] Те вже тісто, шо діжку обчистять і ше 
трошки кидали (там уже господиня знала, скілько по-
кинути), і возьме так його змісе, змісе ше по-своєму, 
і мукою так ше обкачає, і положе збоку діжки, і так-о 
рукою приплеще, і ше мукою посипе, шоб воно не за-
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десь те зерно закопати. Хто ж його знає: чи я прийду з 
войни, чи не прийду». І взяли яму єдної ночи викопаІвойни, чи не прийду». І взяли яму єдної ночи викопа
ли, і соломою простою так-о обставили. І зерно перевіІли, і соломою простою так-о обставили. І зерно переві
яне засипали туди. І то треба замаскірувати, шоб ніхто Іяне засипали туди. І то треба замаскірувати, шоб ніхто 
не знав, не бачив. І так уже зробили. На другу ніч – уже Іне знав, не бачив. І так уже зробили. На другу ніч – уже 
другу яму. Тоже обставляють соломою і вже з половою Ідругу яму. Тоже обставляють соломою і вже з половою 
засипають. «Дивися, – так [батько] кажуть до мами, – Ізасипають. «Дивися, – так [батько] кажуть до мами, – 
хто ж його знає, чи я прийду з войни, чи нє: шоб був Іхто ж його знає, чи я прийду з войни, чи нє: шоб був 
хліб в сім’ї». І от вони повернулися, а не дивилися до Іхліб в сім’ї». І от вони повернулися, а не дивилися до 
того зерна. Повернулися, одкопали тоже вночі: те доІтого зерна. Повернулися, одкопали тоже вночі: те до
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бляв. І у нас було багато зерна, бо люди платили зер-
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ном більше. І  вже як тато йдуть на войну, і  до мами Мном більше. І  вже як тато йдуть на войну, і  до мами 
каже: «Давай-но, Маньку, вночі треба яму викопати, Мкаже: «Давай-но, Маньку, вночі треба яму викопати, 
десь те зерно закопати. Хто ж його знає: чи я прийду з Мдесь те зерно закопати. Хто ж його знає: чи я прийду з 
войни, чи не прийду». І взяли яму єдної ночи викопаМвойни, чи не прийду». І взяли яму єдної ночи викопа
ли, і соломою простою так-о обставили. І зерно перевіМли, і соломою простою так-о обставили. І зерно переві
яне засипали туди. І то треба замаскірувати, шоб ніхто Мяне засипали туди. І то треба замаскірувати, шоб ніхто 
не знав, не бачив. І так уже зробили. На другу ніч – уже Мне знав, не бачив. І так уже зробили. На другу ніч – уже 
другу яму. Тоже обставляють соломою і вже з половою Мдругу яму. Тоже обставляють соломою і вже з половою 
засипають. «Дивися, – так [батько] кажуть до мами, – Мзасипають. «Дивися, – так [батько] кажуть до мами, – 
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як мали (і  не всі мали) після війни зерно. Бо багато 

Ф
як мали (і  не всі мали) після війни зерно. Бо багато 
вдові пооставалося, сиротів пооставалося  – не було Фвдові пооставалося, сиротів пооставалося  – не було 
кому сіяти, ворати. Та й бідно жили. У  мене батько Фкому сіяти, ворати. Та й бідно жили. У  мене батько 
прийшов з войни, але нездоровий. А вони за Польщі Фприйшов з войни, але нездоровий. А вони за Польщі 
мали машину-молотарку і молотили людям. Ми жили Фмали машину-молотарку і молотили людям. Ми жили 
раньше там, де цегольня перша була. І такий пляц був Франьше там, де цегольня перша була. І такий пляц був 
великий, і до нас звозили люди молотити, бо своє поле Фвеликий, і до нас звозили люди молотити, бо своє поле 
(мали вже снопи). Хто грішми платив. А не всі гроші Ф(мали вже снопи). Хто грішми платив. А не всі гроші 
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Ф
ломами). І  клали того мішка (шо  я  пам’ятаю), бо як 
стоїть, то мука злягається. А як лежить, і так слободно 

Ф
стоїть, то мука злягається. А як лежить, і так слободно 
зав’язати і розтрясти, шоб вона лежала, то буде довше Фзав’язати і розтрясти, шоб вона лежала, то буде довше 
мука [зберігатися]. [Коли борошно злягалося, то його Фмука [зберігатися]. [Коли борошно злягалося, то його 
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цвітало те тісто, не засихало. [Cкільки разів на тиж-
день пекли хліб?] Ну, як у кого яка сім’я. Ми пекли раз 
у тиждень. А як у кого більша сім’я, то, може, і більше 
пекли. А послє вже начали в магазині купляти. [Чи по-
зичали «гущу» в сусідів?] Ну а чого ж?! Сусіди завше 
лагідно жили. [Hе було такого, шо, може, не хотіли да-
вати?] В нас не було так. [Чи було таке, що не хотіли 
позичати, коли сонце зайшло?] Ну, таке говорили. 
[У] п’ятницю, кажуть, не печуть [хліб]. Кажуть, печаль 
якась може бути. В сім’ї, певно. Кажуть там вже в чет-
вер: «Ше є хліб, але треба спекти, бо завтра п’ятниця, 
то не треба пекти». То я таке пам’ятаю. Або кажуть: 
«Ай! Уже у суботу спечу, бо завтра п’ятниця». [Чи 
можна було щось інше пекти в п’ятницю?] Ну, то таке, 
аби не в печі. Казали, шо робили якісь там уже. Якось 
треба було вихід шукати, бо ж не було магазинів. На 
пательні [пекли]. Плити на кухні, казали, мусово було. 
А  то та ж плита гарача. То брали, витирали, шоб та 
плита чистенька була, та якогось там прісняка, підпал-
ка була. [...] [Чи лікувалися гарячим хлібом?] Моя до-
чка, як я родила, чогось дуже так-о крутилась. То тоже 
казали, шо то поробили. А  то знов казали, шо якесь 
там на спині у дитини волосся виростає. Кажуть: 
«Возьми-но хліба того свіжого, і  так-о узяти його, 
і попробуй-но викачуй так по спині, викачуй то. Як є ті 
волосочки. То воно забере». То таке казали старіші 
люди. Бери-но свіжого хліба і  так-о його викачуй. 
М’якушку [брали]. То-то вже за меї пам’яті, бо то так 
робила мама, підказували мені. [Який хліб смачніший: 
житній чи пшеничний?] Кажуть, житній полєзніший 
на здоров’я навіть. Але тоді жито було не таке, як те-
пер. Тепер кормове жито, а тоді було тілько одне – те 
хлібне (таке дрібніше, щупліше). З нього хліб такий на-
віть не удавався, не такий виростав. А раньше: всадив 
у піч – такі шишки з того хліба, по хлібі. А вже з кормо-
вого не таке: рідло тісто. [Що це за шишки?] Ми і тепер 
кажем, ото з сусідою. То тим, певно, шо житній хліб 
пекли. Повиймають хліб такий файний, збоку шишка. 
Шо хоть бери рукою, возьми там. І вже посля обламу-
єм. Та вже й салом, часником намазуєм  – шо вже не 
мона було захопити (дітиська ломлять тую шишку, 
вона дуже укусна). [Чи віддавали цю шишку дівча-
там?] Лубка зрізують та й сміються: «На! Їж, шоб хлоп-
ці любили (чи шоб дівчата любили)!». А за шишку не 
знаю. [Якою водою «гущу» розводили?] Теплою, бо, 
кажуть, запариться тісто [від гарячої води, а від холод-
ної] не буде рухатися. Того теплою. А перше – шо ж? 
У хатах і не було чим палити: і соломою палили, і щіти-
ком палили, і картоплю вибирали – то й те картоплин-
ня. То вже як рощиняють, десь під грубкою ближше 
ставлять ту діжку. Під спід підстеляють, наверха обмо-
щують, шоб тепло було. Та й вже те тісто рухалося. Бо 
кажуть: «Ой! Певно, шось не рухається, бо прихолону-
ло тісто!». То старалися, шоб тепло було. [Чи підігріва-
ли муку на розчину?] А, то зимою: приносили її. Має 
увечір рощиняти хліб, її приносили за дня до хати, 
шоб вона підігрілася. Та й навіть возьмуть часом на 
шось так-о (і ми вже й так робили), шоб вона вигріла-
ся, та мука, то буде файно рухатися [тісто]. Перехрес-
тили. [Скільки треба місити тісто?] Як од руки одстає 
тісто, вже як до руки не чіпляється, – вже вимішане. 
А як пшеничне, то так воно як то піщить (чуєш то). Пі-
щить так. Ага! Уже піщить тісто – вже вимішане. [Xто 
в сім’ї, як правило, випікав хліб?] От моя мама з Пля-
шева (де козацькі могили  – знаєте?). Вона прийшла 

сюди в невістки. Вже, як кажуть, свекрухи не було, 
а був дід уже [свекор], татів брат, татова сестра. Но то 
уже мама пекла. [З якого борошна хліб не вдавався?] 
Як жито припарене. І було так, шо в млині спішить: як 
мелник притисне ті камені – припарувалася мука. Шоб 
було зерно не порощене, як поросло часом  є. І  шоб 
стовпом не стояло. Кажуть: «О! Буде хліб не вдаватися, 
бо буде жито порощене (чи пшениця)». [Чи кажуть, 
що іноді протягом року хліб може не вдатися?] От в 
мене топіро, і то тоже років два: пекла я в печі хліб (то-
піро в плитці). Ай-яй – побув десь трошки (в мене не 
сім’я) і чось всередині такий липкий. І якийсь запах не 
такий. А думаю: «Шо ж це? Може, то я не випекла його 
в печі, не випікся?». Гукаю, до сусіди кажу: «Надь, 
у мене хліб так і так». А вона каже: «В мене тоже так 
само». Але от я спекла три булки: дві у формі, а єдна 
така у мене формочка мала. Та як я вже до теї, то й тая 
уже допіро. То то, певно, ми не знаєм: чи то дрожджі 
такі, чи то пора року така. Ми кажем, шо то, певно, та 
пора, шо так. А послє – уже знов (і до того добрий). То 
ми так-о спочатку казали, шо то, певно, дрожджі такі. 
А топіро вже і кажем, [що] то пора така. [Після того як 
розчинили тісто, залишали його в  діжці,] шоб наруха-
лося повна діжка. Уже дрова треба, кажуть, у піч на-
кладати, бо вже вот-вот буде повна діжка, бо вже на-
рухається. Воно мусе підійти, бо як не вирухається, 
буде хліб поганий. Треба було, шоб вирухалося. Так 
само, як і коровай пекти, то треба, шоб тісто вирухало-
ся. Коровай виробити, то треба, шоб підійшло, шоб 
вирухалося. Так само і хліб. [Хрестять,] як саджають у 
піч. Але то так: коли перехрестиш, коли не перехрес-
тиш, бо спішиш. А  як рощиниш, то завше перехрес-
тиш. А потім, вже як саджали в піч. Отак-о, як маєш, 
ми кажем, челюсті, перехрестиш – і хліб на лопаті от 
перехрестиш вже так. [Як виробляли хлібинки?] Як та-
кий житній, то виробляли прамо на лопату з діжки. 
А, ми вже казали, пересівний, то старалися виробити в 
формочки, в якусь каструлю. Але трапку на спід під-
стеляли, і воно нарухається там. І тоді вже бачиш – на-
рухалося, і вже на лопату, і підсипаєш на лопату муку, 
і з того [з форми] перекидаєш, і наверха водою пома-
зав, пригладив. І саджаєш вже у піч. І він там знову на-
рухується. А житній – прамо на лопату. Той, которий 
на раз. Разовий прамо на лопату виробляли. [Hа черені 
щось підстеляли під хліб?] Не підстеляли. Тілько ви-
гортали. Коцюба є. А послє, як вже бачать, шо гарячо-
вата піч, то возьмуть трапку на ту коцюбу, намочать і 
так ше так-о шурнуть, шоб чиста була та черінь. І так 
саджали. [...] [Під який кут печі садили першу хліби-
ну?] Під правий. [З  лопатою треба було повертатися 
через ліве плече чи через праве?] Може, хтось, як у нас 
кажуть, лівшун, то тому наліво, а ми – направо. Лів-
шун – як на ліву руку. [...] Ми підсипали лопату мукою, 
а послє вже шоб вона чиста була, взяла обчистила-об-
чистила і поставила господиня держаком донизу, а тим 
кінцем – доверху. [...] [Якими дровами ліпше піч пали-
ти, коли хліб треба пекти?] Грабові – жаркіші. Кажуть, 
то я вже так чула, мама до тата казала: «Нарубай чи 
принеси мені грабових дров, бо вони жаркіші – лучче 
піч нагорить! А осикові – слабіші». Як дубові, то воно 
дуже тупо горіло. Як грабові  – вони тоже жаркі, але 
дуже довго воно обгарувало, бо воно тверде. То більше 
грабові дрова. [Як визначали, що піч уже готова?] 
А наверха вже ото челюсті, як вже воно побіліло. Бо як 
запалюєте піч, то воно все чорне таке. А вот уже, на-
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житній чи пшеничний?] Кажуть, житній полєзніший Фжитній чи пшеничний?] Кажуть, житній полєзніший 
на здоров’я навіть. Але тоді жито було не таке, як те Фна здоров’я навіть. Але тоді жито було не таке, як те- Ф-
пер. Тепер кормове жито, а тоді було тілько одне – те Фпер. Тепер кормове жито, а тоді було тілько одне – те Ф

лося повна діжка. Уже дрова треба, кажуть, у піч на

Ф
лося повна діжка. Уже дрова треба, кажуть, у піч на
кладати, бо вже вот-вот буде повна діжка, бо вже на

Ф
кладати, бо вже вот-вот буде повна діжка, бо вже на
рухається. Воно мусе підійти, бо як не вирухається, 

Ф
рухається. Воно мусе підійти, бо як не вирухається, 
буде хліб поганий. Треба було, шоб вирухалося. Так 

Ф
буде хліб поганий. Треба було, шоб вирухалося. Так 
само, як і коровай пекти, то треба, шоб тісто вирухалоФсамо, як і коровай пекти, то треба, шоб тісто вирухало
ся. Коровай виробити, то треба, шоб підійшло, шоб Фся. Коровай виробити, то треба, шоб підійшло, шоб 
вирухалося. Так само і хліб. [Хрестять,] як саджають у Фвирухалося. Так само і хліб. [Хрестять,] як саджають у 
піч. Але то так: коли перехрестиш, коли не перехресФпіч. Але то так: коли перехрестиш, коли не перехрес
тиш, бо спішиш. А  як рощиниш, то завше перехресФтиш, бо спішиш. А  як рощиниш, то завше перехрес
тиш. А потім, вже як саджали в піч. Отак-о, як маєш, Фтиш. А потім, вже як саджали в піч. Отак-о, як маєш, 
ми кажем, челюсті, перехрестиш – і хліб на лопаті от Фми кажем, челюсті, перехрестиш – і хліб на лопаті от 
перехрестиш вже так. [Як виробляли хлібинки?] Як таФперехрестиш вже так. [Як виробляли хлібинки?] Як та
кий житній, то виробляли прамо на лопату з діжки. Фкий житній, то виробляли прамо на лопату з діжки. 

Е
уже допіро. То то, певно, ми не знаєм: чи то дрожджі 

Е
уже допіро. То то, певно, ми не знаєм: чи то дрожджі 
такі, чи то пора року така. Ми кажем, шо то, певно, та 

Е
такі, чи то пора року така. Ми кажем, шо то, певно, та 
пора, шо так. А послє – уже знов (і до того добрий). То 

Е
пора, шо так. А послє – уже знов (і до того добрий). То 
ми так-о спочатку казали, шо то, певно, дрожджі такі. Еми так-о спочатку казали, шо то, певно, дрожджі такі. 
А топіро вже і кажем, [що] то пора така. [Після того як ЕА топіро вже і кажем, [що] то пора така. [Після того як 
розчинили тісто, залишали його в  діжці,] шоб нарухаЕрозчинили тісто, залишали його в  діжці,] шоб нарухаЕлося повна діжка. Уже дрова треба, кажуть, у піч наЕлося повна діжка. Уже дрова треба, кажуть, у піч на
кладати, бо вже вот-вот буде повна діжка, бо вже наЕкладати, бо вже вот-вот буде повна діжка, бо вже на
рухається. Воно мусе підійти, бо як не вирухається, Ерухається. Воно мусе підійти, бо як не вирухається, 
буде хліб поганий. Треба було, шоб вирухалося. Так Ебуде хліб поганий. Треба було, шоб вирухалося. Так 
само, як і коровай пекти, то треба, шоб тісто вирухалоЕсамо, як і коровай пекти, то треба, шоб тісто вирухало
ся. Коровай виробити, то треба, шоб підійшло, шоб Еся. Коровай виробити, то треба, шоб підійшло, шоб 
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приклад, кажуть: «Ой! У кут треба накидати, жар під-
горнути туди в кінець, бо там чорно, ше не нагоріла». 
Як вже піч нагоріла, то вона вже вся біла. Бо як не вся 
біла, то хліб добре не підпечеться і не загнітиться. 
А так розкидали жар, і так, шоб нагоріла піч вся. [Який 
кут у печі напалювали першим?] Правий. [Як визна-
чали, що піч не перепалена?] А муку так-о вигорнуть, 
як уже мають саджати хліб, сипнуть муки туди на че-
рінь: як зара’ вона так зітліла, згоріла – ой! То загарача 
піч. А як та мука так помалу тліє, то добра піч. А як уже 
загарача, то беруть мокрою тею трапкою протруть-
протруть черінь і  сипнуть ше муки: «А!  Вже добра 
піч!». [Що означало, коли хліб розтріскався в печі?] 
Шось таке казали: «Ой! Шось недобре, бо хліб тріснув 
(тобто бохунець) надвоє. Ой! Шось недобре». Казали, 
шо то, може, мертвеня: чи в родині, чи десь. Але таке 
рідко бувало. Кажуть, шось недобре: хліб розтріснувся 
надвоє. Розколовся тобто, трєщину дав. [Коли дві хлі-
бинки разом у печі спікалися, то їх можна було ножем 
розрізати?] Ні, вони самі. Бо так же  ж  є, шо всадиш 
так-о, шо три булки хліба (три бохунці). Як він нарос-
тає, то є так, шо торкається єден в друге. То його ше 
обертали коцюбою: вже бачать, як він пригнітився, то 
ше так-о обертають другим боком – то він сам розхо-
дився. [Як визначали, що хліб уже спечений?] Так-о 
виймали з печі уже крайній хліб і брали уже господиня 
до носа. «А, – кажу, – вже в ніс не пече, то вже хліб ви-
печений!». А то вже як виймають з печі, то водою ома-
чають і накривають. А,  знаю, перше мама, шоб хліб 
файний, блискущий був, візьмуть крохмалю і запарать 
водою, і вже як виймають, помажуть тим крохмальом. 
То він такий геть хвайний, такий блискущий був. А так 
і мама візьме до носа так-о: «О! – каже. – Вже в ніс не 
пече, вже хліб випечений». [Чи стукали по хлібинці?] 
І таке робили. Так-о возьмуть на руку. [...] Більше як 
годину [випікався хліб]. І дивилися від печі: як піч на-
палєна. Ну, вже, певно, більше як година: до півтори 
години треба було, шоб хліб сидів. Залеже від печі, як 
піч напалєна. [Чи траплялося, що господиня забувала 
хлібинку в печі?] Ну, таке чогось казали: «Ой! Як забу-
ла, то не треба його їсти, бо буде забудькувата!». Отака 
була чогось пословиця. Кинути його – не треба їсти, бо 
будеш забудькувате. [Чи можна було їсти той хліб, 
який миші погризли?] У нас не їли. Може, там де хто 
обрізував. Казали, треба дітям, шоб були зуби моцні, 
як у мишки. То я чула, ше як я була мала. [Чи можна 
їсти цвілий хліб?] Кажуть, не треба їсти, бо уже цвіле. 
От і тепер прицвіте там шо, то й уже кидаєм чи качкам, 
чи у відро та й свиням кинем. [Чи давали хліб котові, 
собаці?] А кажуть, шо кіт і собака в Бога випросив хлі-
ба. То не треба шкодувати. Тілько кажуть, собаці і ко-
тові ніколи хліба не жалувати, бо він у Бога випросив 
хліба. [Чи казали, що буває «хліб від зайчика»?] А ну, 
то то так-о дітям уже. Вже як шось: «О! То зайчик дав. 
На, от!». Онукам чи шо... Уже от як ідемо в поле і при-
несем, то вже вони дуже їдять, бо то зайчик дав. Як уже 
з поля принесли, уже він був у торбині. А ше раньше, 
от не були ті цалафанові торбини, там у трапку, у руш-
ник замотували. [Чи вчили дітей, що не можна кидати 
хліб?] Так. Бо то гріх, не мона. Впав хліб. То то вже я 
своїх онуків не привчала, а нас учили: впав хліб – під-
німи. Та ше й поцелувати треба. То ми уже так робили. 
А  своїх дітей, внуків вже не вчили так. [Куди клали 
хліб, коли витягали з печі?] Посля (ше раньше, я знаю) 
такий мисник був – і ставили, і наверха рушником на-

кривали. Тоді ж не було шафенів ніяких: не тумбочок, 
не буфетів. Тілько такий мисник. Спечуть хліб, він 
схолоне. І ті шишки так набік. І так поставлять їден за 
другим. [Чому набік клали?] Казали, бо так буде цвісти 
зі споду. А так-о ставили їден коло другого і наверха 
рушничком полотняним накривали, шоб пиль не при-
падала і не засихав шоб так. [Як господиня визначала, 
скільки треба борошна, щоб хороше тісто вимісити?] 
Пприносилося завше більше муки, і вже бачили. Тею 
кописточкою, як я казала, рощиняла (вона в  діжці 
остається). І муку підсипає. Тоже підкалатує, вкалатує 
ту муку. Як уже густіше стає, тоді вона уже рукою. 
А там уже рукою – то бачиш. От місе, місе хліб – і в діж-
ці вигортає набік. Бо треба ж його, шоб перемісився: 
то на той бік, то на той бік. Тобто тісто стоїть. Не всу-
вається так, шо так-о як перегорнув  – значить хвате 
муки. Бо як воно ше так-о донизу, то то ше треба муки, 
як лізе. А як то вже то так тугіше, то муки не треба. 
[Xто в сім’ї різав хліб?] Як уже на свято якесь (Коляда 
чи, може, так шось), то тато нарізали хліба. Посля (мій 
батько молодим помер, мама осталася вдовою), то як 
до мене прийшов мій чоловік, та як то зять, то він вже 
нарізав. [Чи робили ножем хрест на хлібині, перед тим 
як різати?] Уже тепер не робили. Але я й тепер, як коли, 
то не то робити ножом – тілько от перехрестиш хліб 
ножом. Але то не кожен раз. [...] Кажуть, шо не зміта-
ють голою [рукою крихти хліба зі стола], бо свар буде 
чи шо там. От яку-небудь трапочку, а голою рукою не 
змітається. В помийне відро кидали [крихти]. А якшо 
возьмеш, то курам надвір висипеш. [Чи казали, що 
хліб завжди має бути в хаті на столі?] Така приказка є, 
шо хліб завше на столі. А тепер уже не хтять на столі, 
бо вже кладуть, шоб не черствів. В  тих буфетах.  [...] 
Перше не так, тепер якось (він не такий житній, а пше-
ничний) він скоріше черствіє. А  раньше був житній 
[хліб], і він був полєзніший, і він довше не зацвітав так. 
Хоть то тоді сім’ї були – з’їдали. Як у печі печеш, файно 
випечеться, то він скоро так не зацвітає. [Що означає, 
коли сниться, ніби хліб печеш?] Кажуть, то якась пе-
чаль буде, шо недобре. [Чи можна було хліб переверта-
ти сподом догори і так на столі тримати?] Я такого не 
знаю, але хочу сказати. В мого тата двоюрідна сестра 
(то вже пройшло, то ше за Польщі було) дуже хвайна 
була. І така коса велика була. Ну, і поле мали. Кажуть, 
у  селі не було такого хлопця, шоб її не схотів. І було 
сватав. І вот прийшов їден в свати з сусіднє село (але то 
вже Ровеньщина – Стир розділяє). І вони його прийня-
ли. З хлібом приходили зі своїм, бо ж тоді не було ку-
плєного. А тут їден вже багатий прийшов з Перемиля. 
Він приходив вже на другий день чи на третій. А вони 
того хліба, шо він приніс, його тримають. І вже вони 
його одказують. А  він так каже: «Ну, будеш мене 
пам’ятати! Будете мене пам’ятати!». Оддають йому той 
хліб. І кажуть, він той хліб перекинув догори і так-о по 
кругу на столі [закрутив]. Отак пострахав зробив! 
І вона пішла за того перемильського. Хто його знає, чи 
воно означає те, шо він хліб перекинув і покрутив (по-
крутився той хліб так-о). І її дуже недобре було за тим 
перемильським, шо він її визначав навіть, за скілько 
врем’я воду принести. А на село було дві чи три крини-
ці. Вже як зима, та й вже черга, бо худобу треба напо-
ювати. Та й приходять в чергу. Як вона довго постоїть 
за тею водою, вже він сварив і, кажуть, за коси тягав її. 
Родила вона дві дівчат і хлопця. Не повезло  її. І вона 
така дуже хвайна була, і так вродлива, і вона розумом... 

http://www.etnolog.org.ua

І
піч напалєна. [Чи траплялося, що господиня забувала 

І
піч напалєна. [Чи траплялося, що господиня забувала 
хлібинку в печі?] Ну, таке чогось казали: «Ой! Як забуІхлібинку в печі?] Ну, таке чогось казали: «Ой! Як забу
ла, то не треба його їсти, бо буде забудькувата!». Отака Іла, то не треба його їсти, бо буде забудькувата!». Отака 
була чогось пословиця. Кинути його – не треба їсти, бо Ібула чогось пословиця. Кинути його – не треба їсти, бо 
будеш забудькувате. [Чи можна було їсти той хліб, Ібудеш забудькувате. [Чи можна було їсти той хліб, 
який миші погризли?] У нас не їли. Може, там де хто Іякий миші погризли?] У нас не їли. Може, там де хто 
обрізував. Казали, треба дітям, шоб були зуби моцні, Іобрізував. Казали, треба дітям, шоб були зуби моцні, 
як у мишки. То я чула, ше як я була мала. [Чи можна Іяк у мишки. То я чула, ше як я була мала. [Чи можна 
їсти цвілий хліб?] Кажуть, не треба їсти, бо уже цвіле. Іїсти цвілий хліб?] Кажуть, не треба їсти, бо уже цвіле. 
От і тепер прицвіте там шо, то й уже кидаєм чи качкам, ІОт і тепер прицвіте там шо, то й уже кидаєм чи качкам, 

М
водою, і вже як виймають, помажуть тим крохмальом. 

М
водою, і вже як виймають, помажуть тим крохмальом. 
То він такий геть хвайний, такий блискущий був. А так 
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То він такий геть хвайний, такий блискущий був. А так 
і мама візьме до носа так-о: «О! – каже. – Вже в ніс не 

М
і мама візьме до носа так-о: «О! – каже. – Вже в ніс не 
пече, вже хліб випечений». [Чи стукали по хлібинці?] 
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пече, вже хліб випечений». [Чи стукали по хлібинці?] 
І таке робили. Так-о возьмуть на руку. [...] Більше як 
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І таке робили. Так-о возьмуть на руку. [...] Більше як 
годину [випікався хліб]. І дивилися від печі: як піч на
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годину [випікався хліб]. І дивилися від печі: як піч на-

М
-

палєна. Ну, вже, певно, більше як година: до півтори Мпалєна. Ну, вже, певно, більше як година: до півтори 
години треба було, шоб хліб сидів. Залеже від печі, як Мгодини треба було, шоб хліб сидів. Залеже від печі, як 
піч напалєна. [Чи траплялося, що господиня забувала Мпіч напалєна. [Чи траплялося, що господиня забувала 
хлібинку в печі?] Ну, таке чогось казали: «Ой! Як забуМхлібинку в печі?] Ну, таке чогось казали: «Ой! Як забу
ла, то не треба його їсти, бо буде забудькувата!». Отака Мла, то не треба його їсти, бо буде забудькувата!». Отака 
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нарізав. [Чи робили ножем хрест на хлібині, перед тим 
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нарізав. [Чи робили ножем хрест на хлібині, перед тим 
як різати?] Уже тепер не робили. Але я й тепер, як коли, 
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Вона не говорила лишнього... То таке згадують і тепер. 
Хто його знає? Може, і справді шо знав. [...] [Чи зачи-
няли двері, коли пекли хліб?] Як от уже садять у піч, 
шоб не йти, шоб не грукати дверима, а то сяде. Отака у 
нас примовка була. Чи й коровай, шоб ніхто не захо-
див, бо саджаємо в піч. [Що таке «гола піч»?] Казали: 
«Ой! Не йди, не йди, бо гола піч!» Так казали. Бо, знаю, 
ше й мама казала: «Не йди! Там трошки почекай, бо 
гола піч!» А ше як напалєно, вигортають жар – як хліб 
саджати. Дрова закидають. Тілько шоб то гола не була: 
дві-три поліні, хай чуть кинути, але шоб гола піч не 
була. [...] Перше ж свині хлібом годували, як був хліб 
дешевий. [Чи казали, що не можна свиням свяченого 
давати?] Таке казали. Якшо осталося свячене, то курці 
давали, а свиням – нє. Лучче, казали, як поцвіло шось 
свячене, то на воду пусти. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Як пекли пироги?] От замішу-
вали. Туди вже шось лучшечке: тоді олії не було, а яйце 
виб’є, молоком розчине, та де якої сметани. Такі малі 
пиріжки пекли. То з вишнями, то з кашою. Ше бра-
ли бурака цукрового, бо ж в колгоспі сіяли. На терці 
зітруть того бурака, висмажать його. Вишні сушили, 
бо ж не було цукру, так як тепер, закривати шось там. 
І так розпарювали ті вишні і того бурака, і такі пироги 
заліплювали. То з пасольою, то з горохом. Після вой-
ни стали житні і пшеничні. То житні більше робили з 
пасольою, з горохом. А вже пшеничні, от вже з таким 
чимсь делікатнішим. З кашею житні робили. На бляху 
клали. Дечки такі. Всяко було. Хліб на черені випіка-
ли, капуснього листка брали. Але я знаю, шо більше 
пироги на ту дечку клали. В нас кажуть «бляха». [...] То 
я вже знаю, так устають у неділю зарання мама. Звечо-
ра рощиняють вже, встануть зарання, замісять якось. 
І скоренько справляться, і тих пирогів нам напечуть, 
та ше й до церкви біжать. 

ПОСУД, НАЧИННЯ Нецьки купляли (були у нас). А то 
діжки – хліб. Такі довгенькі видовбані долотом ті не-
цьки. Брали якусь то з осики, з  сікори, з  липи груб-
шечку колодячку  – і  то треба було тоже його доло-
том видовбати все, шоб зробити і тут оформити. [...] 
[У чому розчиняли тісто?] На хліб – у діжці, а на пи-
роги – у ночвах. Так казали «діжка» у нас, «пікна діж-
ка». Накривалася тоже. І таке ше кругом обручом об-
ковано. Так накривалося. Вічко з діжки, глухе. Клепки 
були. [З якого дерева діжки робили?] З соснового, пев-
но, не робили. А дуб – тяжкий. Певно, мо’, з липи, мо’, 
з осики. Бо сосном натягає.  [...] Таке говорили. У нас 
тут сусіднє село – Мерва. І там утопилося троє дітей 
разом. В єдній сім’ї дві дівчині (не знаю, по скілько ро-
ків) і  з другої сім’ї дівчина. І вони пішли – там Стир 
ото тече, і там кладка така: ходили всі туди прати, шось 
така велика. Я не знаю, чи вони купалися, чи шо. І по-
топилися. То казали, діжку пускати туди, то вона буде 
крутитися. То казали так, шо єдну дівчину по тій діж-
ці найшли. [...] [Cкільки обручів було на діжі?] Певно, 
три. З дна один, посередині і під верхом. А на накрив-
ці  – четвертий.  [...] Таке казали: «Ой! То недобре, як 
уже обруч лопне. Ой! То таке недобре!». То в сім’ї шось 
може зробитися. [...]Я знаю, ми були менші, а треба до 
колгоспу скореньку: мама хліб пече і лопатою саджа-
ти. Вже шось там подивитися, шоб загнітився – мама 
ше має другу роботу, а до нас каже: «Скоренько візьміт 
ножа і  діжку кругом обчисть!». Та й нам показувала, 

і ми вже те тісто возьмем, і вже на купку, на купку. І вже 
накрити ту діжку, шоб було вже посля на гущу його. То 
ми вже коло того – вже дітей заставляла. [...] Садови-
ли на діжку [молоду], як молодий до молодої має при-
йти. Ну, вже прийшов молодий. Беруть діжку, кладуть 
подушку на діжку. Молода сядає на ту подушку. Мати 
вінця чіпляє, а  вже молодий має підійти і її підняти, 
підвести. А вже дружки скоренько сядають, а свати їм 
перебивають, сміються, шоб уже собі на діжку сісти. 
Казали, то дружки скоренько замуж будуть виходити. 
[Чи розмочували пікну діжку?] Вона як в кого де так-о 
стоїть, то, мо’, розсохнеться. А в нас у коморі стояла. 
[У коморі було сиро?] Так, так. То вона у нас не роз-
сихалася.  [...] Кажуть, як град, то виносили коцюбу і 
лопату і  клали навхрест. Отак-о як уже йде [хмара], 
вибіжать і так положать, де там воно: чи в хаті, чи в 
коморі. То вибіжать і положать навхрест. [Мало зна-
чення, що перше класти: коцюбу чи лопату?] Ми кла-
ли уже отак-о, шо припадало под руки: чи коцюба, чи 
лопата. Певно, шо то лопата наспід. [...] [Лопата] коло 
печі стояла. [Коли зі старої хати в нову переходили, то 
лопату й коцюбу забирали?] Ну аякже ж! Все забирали. 
Для кого ж кидати?! [А якщо хтось залишався в старій 
хаті?] То я не знаю того. Ми, наприклад, переходили зі 
старої, там уже ніхто не оставався, то ми все забирали. 
А як хто лишався, то вже, може, ділилися там. [Чи ви-
мітали черінь?] Як уже хліб саджаєш, возьмуть трапку 
таку більшу, намочать і на ту коцюбу накинуть, і так 
уже тако-о горнете. Черінь чиста уже: без того попілу, 
вуглячків. 

ПОСТУВАННЯ Сім’я коноплі сіяли. А  піст, та й вже 
возьмуть (те сім’я є), та й вже натруть, нажарать того 
сім’я і в макітрі верцюхом натруть. І потім [на] дриш-
ляг перецідять, шоб тих лупин не було – і так назива-
ли «биче молоко». Бо ж тоді і дітям не дуже то давали 
скоромне їсти. Ну, вся сім’я не їла. Галушок намісять, 
наварать. І тим «бичим молоком» поливали – і сядали 
всі їли. І прісняки пекли з тим сім’ям і з маком. [Що 
таке «прісняки»?] То на воді замішували. Возьмуть 
отею кописточкою, шо там розкалатають, пока воно 
рідке. А вже більше муки підсипали, то вже руками за-
мішували. І то було так, шо того сім’я всиплять. То ми 
казали «хрупалники». «Треба дітям спекти хрупални-
ки». А ми вже їмо ті хрупалники. І те сім’я, хочу сказа-
ти, тепер то не признають. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Чи печуть на весілля коровай?] 
Так. Скілько хресних було, стілько короваїв. Хресні 
собі пекли і вже з коровайом ішли на весілля. [Пекли 
один великий коровай] і ше другого меньшого, і ше два 
коровайчики чи штири – таких маленьких. А йшли на 
весілля з двома: великого і малого. А вже ті коровай-
чики, то вже оті, де пекли коровай, то вже брали про-
бували – смакували його. [...] Пекли вже батьки моло-
дого, молодої. Вже так от мають їхати на уклін, у неді-
лю йдуть до сповіді: раньше йти посповідатися, а тоді 
вже на села їхати просити. То вже перед тим, як уже 
мають іти до сповіді (то вже в який там день), то вже 
випікали ті коровайці. Вже считали, до кого підуть, 
і розсчитували, і коровайці пекли. [У кожній хаті ли-
шали по «коровайцеві»?] Нє, не в кожній. В кого діти, 
а в кого старі (тобто ближша родина): старіші, в кого 
діти, їм цікаво. [Кого запрошували пекти коровай?] 
Закликали сусідів чи родичів. Казали, шоб не вдова 
була, шоб не розвідна була. Ми завше з сусідою пекли: 
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І скоренько справляться, і тих пирогів нам напечуть, 
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І скоренько справляться, і тих пирогів нам напечуть, 

Нецьки к МНецьки купляли (були у нас). А то Мупляли (були у нас). А то 
діжки – хліб. Такі довгенькі видовбані долотом ті неМдіжки – хліб. Такі довгенькі видовбані долотом ті не-М-
цьки. Брали якусь то з осики, з  сікори, з  липи грубМцьки. Брали якусь то з осики, з  сікори, з  липи груб-М-
шечку колодячку  – і  то треба було тоже його долоМшечку колодячку  – і  то треба було тоже його доло-М-
том видовбати все, шоб зробити і тут оформити. [...] Мтом видовбати все, шоб зробити і тут оформити. [...] 
[У чому розчиняли тісто?] На хліб – у діжці, а на пиМ[У чому розчиняли тісто?] На хліб – у діжці, а на пи
роги – у ночвах. Так казали «діжка» у нас, «пікна діжМроги – у ночвах. Так казали «діжка» у нас, «пікна діж
ка». Накривалася тоже. І таке ше кругом обручом обМка». Накривалася тоже. І таке ше кругом обручом об

ли «биче молоко». Бо ж тоді і дітям не дуже то давали 

М
ли «биче молоко». Бо ж тоді і дітям не дуже то давали 
скоромне їсти. Ну, вся сім’я не їла. Галушок намісять, Мскоромне їсти. Ну, вся сім’я не їла. Галушок намісять, 
наварать. І тим «бичим молоком» поливали – і сядали Мнаварать. І тим «бичим молоком» поливали – і сядали 
всі їли. І прісняки пекли з тим сім’ям і з маком. [Що Мвсі їли. І прісняки пекли з тим сім’ям і з маком. [Що 
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Для кого ж кидати?! [А якщо хтось залишався в старій 

Ф
ни стали житні і пшеничні. То житні більше робили з 

Ф
ни стали житні і пшеничні. То житні більше робили з 
пасольою, з горохом. А вже пшеничні, от вже з таким Фпасольою, з горохом. А вже пшеничні, от вже з таким 
чимсь делікатнішим. З кашею житні робили. На бляху Фчимсь делікатнішим. З кашею житні робили. На бляху 
клали. Дечки такі. Всяко було. Хліб на черені випіка Фклали. Дечки такі. Всяко було. Хліб на черені випіка- Ф-
ли, капуснього листка брали. Але я знаю, шо більше Фли, капуснього листка брали. Але я знаю, шо більше 
пироги на ту дечку клали. В нас кажуть «бляха». [...] То Фпироги на ту дечку клали. В нас кажуть «бляха». [...] То Ф

хаті?] То я не знаю того. Ми, наприклад, переходили зі 
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старої, там уже ніхто не оставався, то ми все забирали. 
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А як хто лишався, то вже, може, ділилися там. [Чи ви
мітали черінь?] Як уже хліб саджаєш, возьмуть трапку 

Ф
мітали черінь?] Як уже хліб саджаєш, возьмуть трапку 
таку більшу, намочать і на ту коцюбу накинуть, і так Фтаку більшу, намочать і на ту коцюбу накинуть, і так 
уже тако-о горнете. Черінь чиста уже: без того попілу, Фуже тако-о горнете. Черінь чиста уже: без того попілу, 
вуглячків. Фвуглячків. 

ПОСТУВАФПОСТУВАННФННЯФЯ Сім’я коФСім’я ко
возьмуть (те сім’я є), та й вже натруть, нажарать того Фвозьмуть (те сім’я є), та й вже натруть, нажарать того 
сім’я і в макітрі верцюхом натруть. І потім [на] дришФсім’я і в макітрі верцюхом натруть. І потім [на] дриш
ляг перецідять, шоб тих лупин не було – і так називаФляг перецідять, шоб тих лупин не було – і так назива
ли «биче молоко». Бо ж тоді і дітям не дуже то давали Фли «биче молоко». Бо ж тоді і дітям не дуже то давали 
скоромне їсти. Ну, вся сім’я не їла. Галушок намісять, Фскоромне їсти. Ну, вся сім’я не їла. Галушок намісять, 
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ли уже отак-о, шо припадало под руки: чи коцюба, чи 
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ли уже отак-о, шо припадало под руки: чи коцюба, чи 
лопата. Певно, шо то лопата наспід. [...] [Лопата] коло 

Е
лопата. Певно, шо то лопата наспід. [...] [Лопата] коло 
печі стояла. [Коли зі старої хати в нову переходили, то Епечі стояла. [Коли зі старої хати в нову переходили, то 
лопату й коцюбу забирали?] Ну аякже ж! Все забирали. Елопату й коцюбу забирали?] Ну аякже ж! Все забирали. 
Для кого ж кидати?! [А якщо хтось залишався в старій ЕДля кого ж кидати?! [А якщо хтось залишався в старій Ехаті?] То я не знаю того. Ми, наприклад, переходили зі Ехаті?] То я не знаю того. Ми, наприклад, переходили зі 
старої, там уже ніхто не оставався, то ми все забирали. Естарої, там уже ніхто не оставався, то ми все забирали. 
А як хто лишався, то вже, може, ділилися там. [Чи виЕА як хто лишався, то вже, може, ділилися там. [Чи ви
мітали черінь?] Як уже хліб саджаєш, возьмуть трапку Емітали черінь?] Як уже хліб саджаєш, возьмуть трапку 
таку більшу, намочать і на ту коцюбу накинуть, і так Етаку більшу, намочать і на ту коцюбу накинуть, і так 
уже тако-о горнете. Черінь чиста уже: без того попілу, Еуже тако-о горнете. Черінь чиста уже: без того попілу, 
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як вона пече, то я йду до неї, а я печу, – то вона. Ми 
обидві пекли. А вже-во то-во [про сусідку ліворуч], то 
я теї-во не кликала, і вона – нє, бо та вже розвідна була. 
Така чогось приказка була, шо розвідних і вдів не тре-
ба кликати. [Cкільки мало бути коровайниць?] Ми не 
скликали, ми обидві. А було кликали штири. [Їх мала 
бути парна кількість?] Так, так. А ми завше обидві ро-
били. Молоді були, і ми справлялися, і ми уміли коло 
тіста, і ми виробляли обидві. Як весілля у неділю було, 
то пекли коровай у четвер, шоб він трохи причерствів, 
бо як різати, то шоб він був черствіший, шоб не сокав-
ся за ножом. [Що приносили коровайниці?] Несуть чи 
цукор, чи яйце якесь, шоб з порожніми руками не йти. 
Уже в середу розчиняють [тісто на коровай], в четвер 
місять. І вже підходе те тісто. Бляха така велика уже є, 
умисне на коровай. Ми вже знали: скілько літрів ро-
щиняти, скілько чого давати (скілько масла, скілько 
яєц, цукру). Бо як забагато даси, то тоже тяжке те тісто. 
Вже такі, як кажуть, рецепти були у нас. [У чому роз-
чиняли тісто на коровай?] Раньше – я не знаю, у чому 
рощиняли. Тепер уже такі каструлі є великі, миски 
великі, то ми уже у тому рощиняєм. [Тісто] удвох мі-
сили, обидві місили. [Коровай пекли із пшеничного 
борошна?] Так. І шоби добра мука, шоб висший сорт. 
Вже як виробляли коровай, то клали копійки. Напри-
клад, парно: дві копійки (шоб такі монети), двайцять 
копійок, – туда у тісто. Ну, як кажуть, «підошва». А то 
вже послє виробляли. Виробили там теє. А послє воно 
вже нарухується, підходе – і вже тут наверха виклада-
єм. Тоді закладали парні копійки. От двайцять копійок 
закладали, дві копійки. Шоб то парне було. [...] Казали, 
шо так-о ми вже вимісили, то голими руками не брали, 
тілько вже якоюсь хустиною (новеньку брали). І  так 
нею береш. Так-о раньше оприділяєм тісто нарухане: 
«Ну, то во то на підошву возьмем той кусок. А то треба 
кусочок на коровайця того другого. А то – виробляти 
зверха». Так старалися: ту хустину возьмем, так рука-
ми брали, підхаплювали – і за раз старалися брати. За 
раз бралися. [Чим коровай зверху прикрашали?] Бра-
ли з того самого тіста такі каральки робили: розкачу-
єш, і  таким малесеньким (ну, як перший наперсток, 
насаджували на пальця) наперстком видзьобували ті 
такі каральки. Вони нарухуються. В каструлі олія ки-
пить, і кидаєш в неї: вони такі ружові стають. Виймаєш 
лопаточкою їх на дришляк, шоб то теї олії не було. Роз-
стеляєш, на рушникові чи на чому, вони схолодають. 
І так уже багато тих каралів. А посля нанизували. То 
не всі так робили, бо то багато робити, але такий коро-
вай – цікавий. І нанизували голкою на нитку ті караль-
ки. І посля брали таку розсішку: їдну, а там штир пал-
ки. Або так палки брали і обмотували тістом. Місиш 
тісто, уже прісне тісто, так як то на галушки. І їх так-о 
вирізуєш полоску, і  ножем так-о ріжеш, просікаєш  – 
і палку обмотуєш. Так файно обмотуєш і яйцем пома-
зуєш файно. І у піч на бляху кладеш, і вони такі самі по 
собі пригнічуються й випікаються. І вже посля наверха 
квітку чіпляєш. І вже зробиш: і ті каральки нанизані. 
І так-о файно поубрано. [...] Калиною убирають. Жит-
ні колосочки затикають. Калиною, розмайраном об-
кладють кругом. [Хто саджав коровай у піч?] Ми ото 
обидві з жінкою саджали. Ми перехрестили, шоб то 
уже так-о було файно, шоб дав Бог. Так-о кажуть: «Ой! 
Файний коровай: ніде не підірвався, нічого. Повинно 
все хвайно бути [в молодих]. Не пригорів і ніде не пі-
дірвався». А є часто тісто таке саме робе, і шось воно 

сковирає – нефайно воно. [Що означає, якщо коровай 
трісне?] Ой, шось не дуже то добре! Я й була на такому 
короваї. І так воно тим не дуже то молодим повезло. 
Я  ходила, мене кликали  – кума (вон там во-во друга 
хата в садку). І ми всадили коровай (тісто по рецепті). 
І файно, подивилися, загнітилося. І всьо. І вже госпо-
диня дала вечеру. Була її ше рідня тітка. Уже буде йти 
додому: «Треба заглянути до короваю: який то він?». 
Як вона заглядає, вже ту одтуляє, каже: «Ніна, дивися-
но: коровай подівся!» – «Як подівся?!» А ми бачили, як 
він наріс: так-о і все. Він не подівся. А він гет сів там! 
Сів у тій блясі. Якби то я б, то пекла б другий. А вони 
чогось не пекли другого. Замаскірували і так лишили. 
[Чи міг коровай вирости так, що його тяжко було ви-
тягнути з печі?] У мене самої було. То обруча виймали 
з печі. І вже вечір – треба вже виймати. Дойде до того – 
вже і короваю не мона вийняти. І вже кличу свого діда: 
«Бери видовбуй обруча!». І  він мусів видовбати того 
обруча, і вийняли. Бо в мене в самої так було: так на-
ріс. Такий файний виріс, шо з печі не могли вийняти. 
[На що клали коровай?] Виймали ту бляху (бо то ж у 
блясі він), шоб одійшов. Ставили на стіл, підстеляли 
під нього якусь безрукавочку, якогось рушника. Під-
мачають ше спід. І накривають. А як він водійшов, то 
перекинуть. А то вже як нести куди там, то на те ві-
чко брали. А тепер то вже підноси є. А раньше, то на те 
вічко. [Між тим «вічком» і короваєм ще щось клали?] 
Клали пілочку. То під ту пілочку, під коровай клали 
гроші. Уже от як несе, чи вже во-то ті йдуть, то те вічко 
застеляли пілочкою вже якоюсь маленькою файнень-
кою (перше вишиті були). І під ту пілочку клали гроші. 
[Окрім великого, пекли ще й маленький коровайчик?] 
Так. Шоб то до пари. Ну, то вже того великого. Вже там 
хресний тих боярів обділює, а як не хватає вже десь, 
то вже і того ріже. [...] Раньше так того не було, а тепер 
вже, то як ідуть на вінчання, то печуть коровайчика, 
несуть до церкви. [Якого розміру пекли коровайчики, 
що ними запрошували на весілля?] Так старалися, шоб 
однакові. Возьмуть і ше так-о те тісто, і такого гесика 
зроблять. Вже як до молодої, то ми вже окремо: такі 
два коровайці, і так як то зв’язували лєнтою. То вже, 
кажуть, ті коровайчики до молодої. Чи до молодого. 
То такі більші вже вибирали, коб хорійший, загніче-
ний файно. [Як віддячували коровайницям?] Ну, йде 
уже: «На! Коровайчика того. На, коровайця – сім’ї по-
кушати». Брали коровайця. [Чи пекли «парний хліб»?] 
То-то кажуть, але в нас уже ото булки пекли. Тобто те, 
шо у пілку замотує під паху. Невеличка така булочка. 
І в рушничок чи то у пілочку замотували і давали під 
паху. [Коли молоді йшли до шлюбу?] Так. То молодим. 
[Вони в церкві з тим хлібом стояли чи його забирали?] 
Нє, забирали. Уже не вертали, тілько з іконами вже ви-
ходили з церкви. [...] Коровай не солять. В коровай не 
сипали солі. [У кого весілля могло бути без короваю?] 
Уже в розвідного, в розвідної. Чи у вдови, у вдівця. То 
те без короваю: уже другий раз не печуть. [Кому діста-
вався низ короваю?] Музикантам. Казали «підошва». 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрія, то ми самі, я Андрея справляла. Бідність була, 
то ше тих клубів не було таких. Та й вже десь дівчата 
збиралися на досвітки. Ше світла не було, бо ж пізніше. 
Та й вже там і там будем Гандрея справляти: вже зби-
раються. А хлопці вже те знали, шо будем там справ-
ляти. На Андрея – калиту [пекли]. Ми не пекли, а вже 
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не всі так робили, бо то багато робити, але такий короІне всі так робили, бо то багато робити, але такий коро

М
закладали, дві копійки. Шоб то парне було. [...] Казали, 

М
закладали, дві копійки. Шоб то парне було. [...] Казали, 
шо так-о ми вже вимісили, то голими руками не брали, 

М
шо так-о ми вже вимісили, то голими руками не брали, 
тілько вже якоюсь хустиною (новеньку брали). І  так 

М
тілько вже якоюсь хустиною (новеньку брали). І  так 
нею береш. Так-о раньше оприділяєм тісто нарухане: 

М
нею береш. Так-о раньше оприділяєм тісто нарухане: 
«Ну, то во то на підошву возьмем той кусок. А то треба 

М
«Ну, то во то на підошву возьмем той кусок. А то треба 
кусочок на коровайця того другого. А то – виробляти 

М
кусочок на коровайця того другого. А то – виробляти 
зверха». Так старалися: ту хустину возьмем, так рукаМзверха». Так старалися: ту хустину возьмем, так рука-М-
ми брали, підхаплювали – і за раз старалися брати. За Мми брали, підхаплювали – і за раз старалися брати. За 
раз бралися. [Чим коровай зверху прикрашали?] БраМраз бралися. [Чим коровай зверху прикрашали?] Бра-М-
ли з того самого тіста такі каральки робили: розкачуМли з того самого тіста такі каральки робили: розкачу
єш, і  таким малесеньким (ну, як перший наперсток, Мєш, і  таким малесеньким (ну, як перший наперсток, 
насаджували на пальця) наперстком видзьобували ті Мнасаджували на пальця) наперстком видзьобували ті 
такі каральки. Вони нарухуються. В каструлі олія киМтакі каральки. Вони нарухуються. В каструлі олія ки
пить, і кидаєш в неї: вони такі ружові стають. Виймаєш Мпить, і кидаєш в неї: вони такі ружові стають. Виймаєш 
лопаточкою їх на дришляк, шоб то теї олії не було. РозМлопаточкою їх на дришляк, шоб то теї олії не було. Роз

Ф
клад, парно: дві копійки (шоб такі монети), двайцять 

Ф
клад, парно: дві копійки (шоб такі монети), двайцять 
копійок, – туда у тісто. Ну, як кажуть, «підошва». А то 

Ф
копійок, – туда у тісто. Ну, як кажуть, «підошва». А то 
вже послє виробляли. Виробили там теє. А послє воно Фвже послє виробляли. Виробили там теє. А послє воно 
вже нарухується, підходе – і вже тут наверха виклада Фвже нарухується, підходе – і вже тут наверха виклада- Ф-
єм. Тоді закладали парні копійки. От двайцять копійок Фєм. Тоді закладали парні копійки. От двайцять копійок 
закладали, дві копійки. Шоб то парне було. [...] Казали, Фзакладали, дві копійки. Шоб то парне було. [...] Казали, 
шо так-о ми вже вимісили, то голими руками не брали, Фшо так-о ми вже вимісили, то голими руками не брали, 
тілько вже якоюсь хустиною (новеньку брали). І  так Фтілько вже якоюсь хустиною (новеньку брали). І  так 
нею береш. Так-о раньше оприділяєм тісто нарухане: Фнею береш. Так-о раньше оприділяєм тісто нарухане: 

під нього якусь безрукавочку, якогось рушника. Під

Ф
під нього якусь безрукавочку, якогось рушника. Під
мачають ше спід. І накривають. А як він водійшов, то 

Ф
мачають ше спід. І накривають. А як він водійшов, то 
перекинуть. А то вже як нести куди там, то на те ві

Ф
перекинуть. А то вже як нести куди там, то на те ві
чко брали. А тепер то вже підноси є. А раньше, то на те 

Ф
чко брали. А тепер то вже підноси є. А раньше, то на те 
вічко. [Між тим «вічком» і короваєм ще щось клали?] 

Ф
вічко. [Між тим «вічком» і короваєм ще щось клали?] 
Клали пілочку. То під ту пілочку, під коровай клали ФКлали пілочку. То під ту пілочку, під коровай клали 
гроші. Уже от як несе, чи вже во-то ті йдуть, то те вічко Фгроші. Уже от як несе, чи вже во-то ті йдуть, то те вічко 
застеляли пілочкою вже якоюсь маленькою файненьФзастеляли пілочкою вже якоюсь маленькою файнень
кою (перше вишиті були). І під ту пілочку клали гроші. Фкою (перше вишиті були). І під ту пілочку клали гроші. 
[Окрім великого, пекли ще й маленький коровайчик?] Ф[Окрім великого, пекли ще й маленький коровайчик?] 
Так. Шоб то до пари. Ну, то вже того великого. Вже там ФТак. Шоб то до пари. Ну, то вже того великого. Вже там 
хресний тих боярів обділює, а як не хватає вже десь, Фхресний тих боярів обділює, а як не хватає вже десь, 
то вже і того ріже. [...] Раньше так того не було, а тепер Фто вже і того ріже. [...] Раньше так того не було, а тепер 
вже, то як ідуть на вінчання, то печуть коровайчика, Фвже, то як ідуть на вінчання, то печуть коровайчика, 

Е
«Бери видовбуй обруча!». І  він мусів видовбати того 

Е
«Бери видовбуй обруча!». І  він мусів видовбати того 
обруча, і вийняли. Бо в мене в самої так було: так на

Е
обруча, і вийняли. Бо в мене в самої так було: так на
ріс. Такий файний виріс, шо з печі не могли вийняти. 

Е
ріс. Такий файний виріс, шо з печі не могли вийняти. 
[На що клали коровай?] Виймали ту бляху (бо то ж у Е[На що клали коровай?] Виймали ту бляху (бо то ж у 
блясі він), шоб одійшов. Ставили на стіл, підстеляли Еблясі він), шоб одійшов. Ставили на стіл, підстеляли 
під нього якусь безрукавочку, якогось рушника. ПідЕпід нього якусь безрукавочку, якогось рушника. ПідЕмачають ше спід. І накривають. А як він водійшов, то Емачають ше спід. І накривають. А як він водійшов, то 
перекинуть. А то вже як нести куди там, то на те віЕперекинуть. А то вже як нести куди там, то на те ві
чко брали. А тепер то вже підноси є. А раньше, то на те Ечко брали. А тепер то вже підноси є. А раньше, то на те 
вічко. [Між тим «вічком» і короваєм ще щось клали?] Евічко. [Між тим «вічком» і короваєм ще щось клали?] 
Клали пілочку. То під ту пілочку, під коровай клали ЕКлали пілочку. То під ту пілочку, під коровай клали 
гроші. Уже от як несе, чи вже во-то ті йдуть, то те вічко Егроші. Уже от як несе, чи вже во-то ті йдуть, то те вічко 
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десь то, певно, хазяйка, уже мати тих дівчат пекла. Ну, 
і  уже бальок (то ж перше не були такі хати, як тут), 
і вже чіпляєм ту калиту. Беруть коцюбу (таке смішне), 
і вже сядає й їде на тій коцюбі калиту кусати. А збоку 
стоїть (то-то підлогів не було: тілько земля – змазува-
ти) з тею глиною і з квачем хлопець якийсь. Тілько як 
засміється, то вже буде по зубах. От проїдьте на тій 
коцюбі: не засміятися і калиту треба вкусити. [Калита 
велика була?] Ну, отак-о [35–45 см]. А всередині, так 
як то калач.  [...] Пекли [пампушки]. І  кладуть, і  вже 
собаку до хати прикликають: которої пампушку вже 
ухопе раньше – та замуж вийде раньше. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  [На 
Великдень печуть] паску, яйця красять. [Як печуть пас-
ку?] Шонайлуччу муку беруть. Рецепти є. Рощиняють 
так само. Не звечера, бо, кажуть, воно вкисне за ніч. 
Встають десь опівночі, тоді рощине. Звечера наготує. 
А там уже підігріє: яйця розбиває, масло топе – і все. 
І вже рано встає – місе. І вже там якісь форми, каструлі 
вимазуєм. Папером, як шо, то обкладаєм. [Чи солили 
паску?] Казали, шо не солять. [...] Пекли такі плетенці: 
так-о або закручували, або переплітали. Сухі. [Пше-
ничні?] Так. Переложанців на Паску не пекли. [Що таке 
«переложанці»?] От печуть там пляцка якого. Так-о бе-
руть тісто розкачують і варенням чи маком вже змазу-
ють, і тоді закручують. То-то у нас є завиванець. А то 
уже кремом чи згущонкою перемазують, то ми кажем 
«переложанець» чи «перекладанець». Горіхом набива-
ють їдно тісто, друге – з какавою, а третє – так. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Як корова розтелиться, то давали свя-
чене: зілля, аркуша давали кусочок. [Що таке «аркуш»?] 
А він раз у рік дається на Проводи. Хліб такий. Неділі, 
тижні від Розп’яття. Хлібці такі. В церкві батюшка там 
вичитує, і вже розносе, дуже полєзний аркуш. Батюшка 
каже, як тяжко слаба людина (вже до того, шо як і вмер-
ти), як не вспіють висповідати, то мона той аркуш дати – 
воно в замєну причастя. Такий він важний аркуш. І їхати 
в дорогу, і йти на науку. Я от своїм висвітила і роздала. 
То в церкві є людина, шо пече проскурки (шо проскурку 
щонеділі розносе). Є людина. Дячиха не пече. То у нас 
така є жінка. Вона там касіром у церкві. Вона має за ким, 
і вона там пече. [...] То звичайний хліб у нас несуть [на по-
хорон]. Тепер уже не кажуть у нас «книш», а колись старі 
люди казали «книш». Тобто такий довгенький був трош-
ки хлібец, то так казали – «книші». А тепер не кажуть. 
Пам’ятаю, шо як там уже дід мій вмер, після войни, то 
казали, шо треба книші спекти. То отакий чуть довгень-
кий. Отепер житній такий хліб довгенький, тілько біль-
ший книш. [Скільки книшів пекли?] Три. Клали на пана-
хиди. [У церкві на віко клали?] Так, так. В хаті не лежали 
так. Тільки як уже покойнік у хаті є, то воду в шклянку, 
а наверха лобка з хліба ставили. До дев’ять день [стояло]. 
[Потім] на воду виливали. [...] [Коли йдуть на хрестини 
чи на новосілля, то хліб із собою беруть?] Так. Бо кажуть, 
з голими руками не йти. От мої ото онучки, а то чужа 
просила її на весілля. А  я їм даю, шоб вони впорожні 
не йшли (яєць набрала, так-о, по-колишньому). Бо ко-
лись тоже, як ідуть на коровай пекти чи на весілля, то 
не йдуть упорожні. І я їм даю, а вони встидаються. Та й 
вони не схотіли. Але їде дід теї молодої: я гукнула і кажу, 
шо я давала дівчатам, а вони так по-сучасному, повсти-
далися. [Як називали новосілля?] Казали «перехіщина». 
То люди дехто не впорожні шось там, в сумці, в пакеті. 
Не йшли без хліба ніде. 

КОВЕЛЬСЬКИЙ  
РАЙОН

c. Козлиничі
Записали А. Артюх та З. Гудченко 2007 р.  
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та Дуди Анастасії Степанівни

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Борщ як борщ. [Чи було таке, 
щоб борщ варили або лише з капустою, або з буря-
ком?] Не знаю, не скажу. І з капустою, й буряком. І по-
ляки так само варили. Мама моя там робила і борщ ва-
рила, то вона не казала, шо якийсь інакший. Готовила 
вона їм. [Чи варили раніше борщ на весілля?] Варили. 
І м’ясо, картошку, майонесу тоді не було. [Чому укра-
їнці не їдять коней?] Не їдять. А чого, не знаю. А тепер 
вже їдять. А євреї їдять курятину. [Яке м’ясо українці 
їдять більше?] І качки, й гуси, й барани, й свині, і те-
лятину, і  кози. Я  сама кози тримаю. На молочко, на 
м’ясо. Козенята є, то я віддала дітям. Пороздавала ко-
зенятка, а тих дою.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Роблю сир і  мо-
локо кисле, ряжанку роблю. І гомачку: береться сир, 
розтирається, туди сметана чи кисле молочко, сахар 
чи сіль, от і зробиться гомачка. Була свадьба, то тоді 
на свадьбу робиться гомачка. Було бідненько. То на-
тру тої гомачки. Вони ж на свадьбу ставляють миски, 
і всі з тої миски беруть ложками. З одної миски беруть 
усі тую гомачку.

ПОМИНКИ От колись на похороні було тілько три стра-
ви: варили картошку й м’ясо і пампушки такі пекли. 
Ше навіть казали «Ідемо на пампушки». [Чи варили 
горох на поминки?] Нє, не варили у нас. [А  коли-
во?] Коливо варили і варать тепер. Варать коливо на 
дев’ять, сорок день і на рік. Варать пшеницю, соло-
дять, називається «коливо». Чиста пшеничка. Як на 
поминки сідають за стіл, перше іде коливо, а тоді вже 
їдять усе. З колива починають обязатєльно.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  На 
Ко ляду варили кутю. «Кутя» називалася. На Коляду 
товчуть, вже ця шелуха відходить, віють, а тоді варать 
кутю. А тоді мак затирають, туди мак, сахар. У мене діти 
дуже люблять кутю, тільки давай. [Як у вас називається 
вечір перед Різдвом?] Коляда. На Коляду варать посне. 
На першу Коляду варать голубці з оліями, рибу там чи 
шо. Голубці тоже з пшоном. Тепер уже з рисом більш, 
а  колись то з пшоном. Теж можна начинити грибами 
з цибулькою. А на другий день вже їдять все. Те саме 
доїдають, шо на Коляду було, а вже на Роздво їдять все. 
А на Багатий вечір, Щедруха називається, то вже там 
дванадцять страв варать. Сало, м’ясо, пиріжки робили 
з маком. [Чи пекли книші?] Не знаю такого.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Що таке солодуха 
або кваша?] Кваша – запарується мука, це ж вона сто-
їть і потім заливається кип’ятком, розтирається. І по-
тім вона стоїть так день до вечора. І тоді вона вкисає, 
начинає бродити – варать. Робила її з житньої муки. 
З гречаної вона вкусніша, а з житньої була солодка. То 
я робила сама ту квашу. [У який день квашу не можна 
парити?] Такого я не знаю. [Чи можна парити квашу в 
неділю?] Паримо. Я щитаю, кожний день можна пари-
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І
в дорогу, і йти на науку. Я от своїм висвітила і роздала. 

І
в дорогу, і йти на науку. Я от своїм висвітила і роздала. 
То в церкві є людина, шо пече проскурки (шо проскурку ІТо в церкві є людина, шо пече проскурки (шо проскурку 
щонеділі розносе). Є людина. Дячиха не пече. То у нас Іщонеділі розносе). Є людина. Дячиха не пече. То у нас 
така є жінка. Вона там касіром у церкві. Вона має за ким, Ітака є жінка. Вона там касіром у церкві. Вона має за ким, 
і вона там пече. [...] То звичайний хліб у нас несуть [на поІі вона там пече. [...] То звичайний хліб у нас несуть [на по
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ти. Вже тепер нема кваші, не варимо. [Чи можна пекти 
хліб у неділю?] Печемо.

ПОСТУВАННЯ Піст у середу й п’ятницю. І коли почи-
нається піст перед Паскою, то вже сім тижнів, а  так 
середа і п’ятниця. [Cкільки постів протягом року?] 
Перед Різдвом – то Пилипівка називається, шість не-
діль Пилипівки. То тоже не їдять м’яса, скоромного 
не їдять. [А якщо якесь свято випадає в піст?] Посне 
варать.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Казали, шо як паску свєтять (свє-
тять паску зарані), то якраз свєтять паску і сходить сон-
це, і всі дивляться, і тоді всі такі радуги! Хороші. [Що 
це означає?] Не знаю. Кажуть «сонце грає». Батюшка 
казав, шоб дивилися. А паски святять до сходу сонця. 

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Яблука до Спаса не їдять. Так, 
знаєте, їдять, а  вже в кого діти вмирали, то не їли 
яблук до Спаса. Кажуть, шо на тім світі то та дитина 
вже не получить яблука. Спас празнують, а як уже по-
свєтили, то вже можна. 

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ Тіки жінки [ходили 
провідувати породіллю.] Так заведено, шоб одвід-
увать. Несли чи гроші, чи одежу, чи їсти. Раньше то 
як на гульню йшли, то хлібину несли і бутилку водки, 
а тепер цього не несуть. А я оце їхала, то взяла хліб 
і бутилку, не бутилку, а велику бутилку, це так поло-
жено. А молодьож цього не знає. Або нічого не несе, 
або гроші. Вийшов цей закон. А я кажу: «Дітки, як ви 
йдете, треба бутилу й хлібину». То вони хлібину йдуть 
в магазин куплять. [Одвідували одразу, як жінка на-
родила?] Зразу й приходять провідувати роженицю. 
Хто хоче. Кажуть, шо з порожніми руками нізя.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Церква Чесного 
Хреста, престольний празник у селі 27 вересня. При-
ходять родичі, горілку п’ють. Не положено м’ясо їсти, 
бо у той день великий піст. До церкви батюшки при-
їждяють [...] з інших сіл і правлять служби. Загального 
празника нема, святкують по хатах.

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Вишнівка
Записали Л. Артюх, В. Конвай та З. Гудченко  

в червні – липні 2007 р. у с. Вишнівка  
Любомльського р-ну Волинської обл. 

від Хом’як Алли Сергіївни, 1960 р. н.,  
Міщук Лідії Кузьмівни, 1938 р. н., 

та Антонюк Марії Костянтинівни, 1930 р. н.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ От у нас зараз капусту туши-
мо, голубці, вареники з сиром, картоплею, пельмені 
готують. [Пельмені здавна варять?] Та давненько вже, 
може, з двадцять років чи більше. І салатики, ой, в нас 
їх є, я вам, мабуть, і не скажу. «Олів’є» – це вже старий, 
як світ, вже рідко хто готує. Тепер з ківі салат готує-
мо. Всі фрукти ми туди ложимо, і майонез чи сметану, 
а є тортик з ківі. От я була на брильянтовому весіллі, 
60 років прожила разом сім’я, то їхні внуки нам при-
готовили блюда солодкі. Палички кукурудзяні, залиті 
сливками, вершками, а зверха – кілечка ківі обчище-
ні. Таке смачне, і дітям сподобалось, і нам, старішим 
людям, сподобалося. А салат «Олів’є» вийшов з моди.

СТРАВИ З РИБИ Рибу заливну готуємо. [Це ж і раніше 
готували?] Ні. Оце зара, от я вже готую рибу заливну. 
Оту серединку вибираю, ікру чи молочко піджарюю 
з цибулькою, з морквинкою, тую рибу начиняю, ну а 
тоді варю (або в мікроволновку ставлю, запечу), з же-
латином. Тут риби багато. [Що ще готують з риби?] 
Тут сушать рибу, жарять або варять. [Cушать на сон-
ці?] Ні, в темному місці, в холодку. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Як зберігають сало?] Я, наприклад, 
солю і в банки закатую. А колись раніше – в ящиках і 
в бочках солили, але воно так жовтіє, старіє, і ми пере-
йшли на банки. А взагалі село сильно моторизоване, 
як поляки говорять. У  нас я запровадила, як медик, 
і всі купили морозильні камери й холодильники. Так 
шо вся свиня ховається в морозильну камеру. Отаке 
село – не яке, а по-сучасному. 

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ [Чи варять у вас борщ?] Ко-
нєшно, варять. У нас багато чого в борщі: і картопель-
ка, і капуста, і морква, і цибуля, і томат чи сироватка. 
Борщ готують із кислої капусти. Картоплю варять і 
розминають, а тоді кидають квашену капусту, буряка 
не кладуть. Щоб багато було юшки, можна прижарити 
цибулинку. [Чи готують борщ на весілля, на помин-
ки?] Ні.

ПОМИНКИ [Яку гарячу страву варять на поминки?] 
Тут бульйони роблять, юшка, просто на кісточках з 
цибулькою, на кісточках телячих або свині, та й усе.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Чи несуть хліб на хрестини, на ве-
сілля?] Обов’язково. Як ідуть, то хліб беруть і печиво 
яке, і бутилку горілки. Крім подарунка. [Коли ділять 
коровай?] Вночі, як вже кінчили застілля, кажуть: «Бу-
дуть ділити коровай». Самий головний на свадьбі ді-
лить, він називається «дружба». Він називає спочатку 
близьких родичів, потім сусідів, вони підходять і він 
їм наділяє. [Вони дарують подарунок при цьому?] Ой, 
тепер не так. Приходять на весілля, дарують подару-
нок, а тоді вже гуляють. Тепер вже помінялось, бо ко-
лись дійсно дарували за короваєм. [Дружба дає шма-
ток короваю і чарку подає?] І чарку. [Чи переймають 
у вас з хлібом?] Обов’язково, і  досі дуже поширено. 
Коли жених їде по дівчину, вони його перепинають. 
Ті, що перепнули, вимагають в жениха викуп. Лавку 
ставлять, застеляють, хліб ложать і чекають, коли він 
буде йти зі своєю свитою.

ХЛІБ Традиційно в нас пекли хліб, ніякий не купований. 
Пишний, високий. Сім печей треба хліба на весілля. 
І ще слідкують за пирогами. Як пироги не вдалися – 
молоді не будуть жити [разом]. Як хліб не росте – до-
бра молодим не буде. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [На стіл ставлять одразу всі стра-
ви чи по черзі приносять?] По черзі. Попереду стоять 
усі холодні страви, а потім вже подають гаряче. Зра-
зу стоять салати, риба заливна, шинка, сало, ковбаси. 
Копчене сало зараз роблять самі. Я  вже скільки по-
мню, коптять. Ще тоді будували такі споруди, «коп-
тильні» вони називаються. [...] Гарячих страв багато – 
і юшка, й картопля з м’ясом, тільки борщів нема. А то 
всі абсолютно: голубці, пюре з котлетами. [Чи готу-
ють каші?] Ні, тут немає. З тіста багато печуть. Тіль-
ки пиріжки пізніше подають. [Чи є такі страви, після 
яких люди знають, що треба вставати з-за столу? Кі-
нець весілля?] Є така страва – кисіль: чи молочний – 
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ходять родичі, горілку п’ють. Не положено м’ясо їсти, Мходять родичі, горілку п’ють. Не положено м’ясо їсти, 
бо у той день великий піст. До церкви батюшки приМбо у той день великий піст. До церкви батюшки при-М-
їждяють [...] з інших сіл і правлять служби. Загального Мїждяють [...] з інших сіл і правлять служби. Загального 
празника нема, святкують по хатах.Мпразника нема, святкують по хатах.

ОМЛЬСЬКИЙ РАЙОМОМЛЬСЬКИЙ РАЙОНМН
Ф

а тепер цього не несуть. А я оце їхала, то взяла хліб 

Ф
а тепер цього не несуть. А я оце їхала, то взяла хліб 
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жено. А молодьож цього не знає. Або нічого не несе, Фжено. А молодьож цього не знає. Або нічого не несе, 
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йдете, треба бутилу й хлібину». То вони хлібину йдуть Фйдете, треба бутилу й хлібину». То вони хлібину йдуть 
в магазин куплять. [Одвідували одразу, як жінка на Фв магазин куплять. [Одвідували одразу, як жінка на- Ф-
родила?] Зразу й приходять провідувати роженицю. Фродила?] Зразу й приходять провідувати роженицю. 
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Тут бульйони роблять, юшка, просто на кісточках з 
цибулькою, на кісточках телячих або свині, та й усе.Фцибулькою, на кісточках телячих або свині, та й усе.
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яке, і бутилку горілки. Крім подарунка. [Коли ділять Фяке, і бутилку горілки. Крім подарунка. [Коли ділять 
коровай?] Вночі, як вже кінчили застілля, кажуть: «БуФкоровай?] Вночі, як вже кінчили застілля, кажуть: «Бу
дуть ділити коровай». Самий головний на свадьбі діФдуть ділити коровай». Самий головний на свадьбі ді
лить, він називається «дружба». Він називає спочатку Флить, він називається «дружба». Він називає спочатку 
близьких родичів, потім сусідів, вони підходять і він Фблизьких родичів, потім сусідів, вони підходять і він 
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ка, і капуста, і морква, і цибуля, і томат чи сироватка. 
Борщ готують із кислої капусти. Картоплю варять і ЕБорщ готують із кислої капусти. Картоплю варять і Ерозминають, а тоді кидають квашену капусту, буряка Ерозминають, а тоді кидають квашену капусту, буряка 
не кладуть. Щоб багато було юшки, можна прижарити Ене кладуть. Щоб багато було юшки, можна прижарити 
цибулинку. [Чи готують борщ на весілля, на поминЕцибулинку. [Чи готують борщ на весілля, на помин
ки?] Ні. Еки?] Ні.

[Яку гЕ[Яку гарячу страву варять на поминки?] Еарячу страву варять на поминки?] 
Тут бульйони роблять, юшка, просто на кісточках з ЕТут бульйони роблять, юшка, просто на кісточках з 
цибулькою, на кісточках телячих або свині, та й усе.Ецибулькою, на кісточках телячих або свині, та й усе.
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можна молочком загустити свіжим, як хто любить, чи 
ягідний, чи желатин. Ну в нас не називається, що то 
вже треба йти! [Але ж подається наприкінці застілля?] 
Наприкінці.  [...] Із старовинних страв у нас готують 
гречаний кисіль. Він обов’язково має бути на весіллі. 
Його доручають приготувати старшим жінкам, бо вже 
молоді і не знають, як це робиться, не вміють робити. 
Це пісна страва, її можуть подавати і з олією і з сіллю 
або з олією і з цукром. Ніде більш не чула, щоб таке 
готували. Це специфічна волинська страва. Для цьо-
го беруть непрожарену гречку, білу, потім її товчуть у 
ступі. Просівають муку. Потім спеціально її заквашу-
ють, вона повинна в дерев’яному кориті перебродить. 
І коли воно стає кисленьким – варять кисіль. Залива-
ють у велику миску, він як світлий холодець. Тоді його 
ріжуть кубиками. Інколи присмачують навіть медом. 
Це дають на вечерю перед короваєм.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ [Які страви характерні саме 
для українців?] Борщ, суп. [Cуп раніше як називався?] 
Суп у нас так і називався. Ше в селі роблять гомач-
ку. Сир, сметана розкрутили – гомачка. Колись то на 
весілля, тоді не було так нічого багато, тіки картошки, 
капусти натушать, гомачки тої нароблять, і  м’яса з 
юшкою наварать, тепер «бульйон» кажуть. А вже те-
пер гомачки не дають. Ражанку робили з кип’ячого 
молока, а  тепер вже не роблять. [Поляки готували 
такі самі страви?] Як тут жили, то робили все так 
само. І борщ такий самий варили, і на весілля однако-
ве варили, і коровай пекли. А во вже зараз ми їздимо 
в Польщу, то там нас угощають, називається «бігус», 
то капустка тушена, і  «ґрохувка». У  нас того нема. 
[А ґрохувку в нас готували?] Мало, хіба на похорон. 
Зараз вже нє. А вже як поляки до нас приїжджають, 
то ми вже так: і картошка, і  голубці, і котлети, і все. 
[А  борщ?] Нє, борщ не даємо. [З  чим найбільше пе-
кли пиріжки?] Пекли з сиром, з ягодами, з вишнями, 
з варенням. Варення, то колись не було таке варення. 
Грушки варили сушені терті або чорниці уварували, 
як кисіль. З  кашею і картошкою ше [пекли]. Звари-
ли кашу пшоняну, картошку. Помняли ту картошку, 
потом на купу те все, зажарили – і то начинка. Дуже 
тоненьке тісто, а каші й картошки дуже багато. То ми 
такий великий пиріг печемо. І на весілля! То ми на ве-
сілля розрізаєм надвоє, і як таких пирогів немає, то не 
весілля. [...] Популярні у нас пиріжки з квасолею. Ра-
ніше їх пекли в печі, а тепер на сковороді, «пательня» 
у нас кажуть. Це традиційне блюдо – борщ з капустою 
і до нього пиріжки з квасолею. Смачні пиріжки, коли 
до квасолі додають сушені ягоди або шкварки, а  ще 
багато цибульки. Варені – з сиром і з картошкою. [Як у 
вас називаються палюхи?] Галушки або палюхи. Замі-
сив, зварилися, чимось засмачив, та й усьо. [На молоці 
робили?] Робили. І  тепер буває. [Чи варили гречану 
кашу?] І  гречану, і  пшоняну. Й  тепер так само. [Чи 
готували гречаники?] Робили. Тісто, як на вареники. 
Начиняємо гречкою і варимо. Колись із муки разової, 
а тепер з магазину – з білої. Кашу гарбузову [їмо]. [За-
пікаєте?] Ні. Ми того не вміємо. 

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ [Чому в Україні не годиться їсти 
коней? Може, ви чули пояснення?] Нє, не чула. Тіко 
якби хто наготував і сказав, шо то конина, то вже б 
ніхто не їв. От там є село Смоленські Смоляри, то там 
їжаки їдять. Ловлять їжаки і вгощаються. Ми б то не 
їли. Але якщо заїдуть від нас люди, а вони наготовлять 

і не кажуть, то люди їдять. І кажуть, шо дуже вкусне. 
[Чому не їдять слимаків, вужів чи жаб?] Хто його знає. 
У нас сало є, нашо нам той слимак? У селі ми їмо, шо 
маємо: ми кабани тримаємо, корови – і молоко, і ка-
бана заб’ємо, а ше й по два кабана на рік б’ємо. То ми 
маємо, шо їсти! Але шоб ми так крепко готовили, то 
ми не маєм часу! Роботи багато.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО О, тоді й напечемо 
все, й наваримо. Наготовимо! А вже як заб’ємо каба-
на, то на свіжину як хто прийде, то вже вгощаємо.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Колись ще обов’яз-
ково була омачка. Це спеціально приготовлено кисле 
молоко із сиром. Молоко запарювали у глечиках у печі 
до червонястого кольору, потім закрашували його 
сметаною і воно скисало, як ряжанка. Але потім ще 
добавляли м’якенький сир і присолювали.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Як печуть коровай?] Ото коро-
вай накладають в каструльку, а  тоді такіє «гусочки» 
роблять і, як вже мають в піч сажати, тиї «гусочки» 
накладають на той коровай, соломкою пришпилюють, 
шоб вона добре трималась, і вони такі вироблені-ви-
роблені. З того самого тіста. Щоб вона не розрослась, 
бо вона може лопнуть в печі. 

с. Гуща
Записала В. Конвай у липні 2007 р.  

у с. Гуща Любомльського р-ну Волинської обл. 
від Бутовин Галини Сергіївни, 1931 р. н.

ПОСТУВАННЯ Солодуха – бралі житню муку і розводілі 
її теплою водою, потім запарувалі кіпятком, щоб було 
рідке. Давалі постоять дванадцять годин, тоді стави-
ли на вогонь і варилі. Робили солодуху тільки в піст. 
В Пилипівку не робілі, бо казалі «випріє жито». Коли 
готовили солодуху, то приказували: «То мед, то вино, 
щоб добре було. По яблуки, по груші, по дулі (сливки)».

ХЛІБ [Випічка хліба.] Колісь готували підрозчинку. Для 
цього жменю тіста залишалі у діжці, і могло воно там 
бути цілий тиждень. Після цього це тісто розводи-
ли теплою водою і тим тістом розчинялі хліб. Чека-
лі, поки підійде, а тоді випікалі. Тепер на п’ять літрів 
води або сироватки кладуть жменю солі, сто грамів 
дріжджів і розчиняють у діжці. [Пироги з кашею.] 
Готували з рисового несолодкого тіста. Для начинки 
запарювалі пшоно або гречані крупи. До них додають 
гарячу потовчену картоплю і підсмачують її цибулею. 
Ліплять великі круглі пирогі і випікають їх у печі. По-
дають їх із м’ясною юшкою. Навіть зараз у Гущі без 
них не обходиться жоден святковий обід.

с. Забужжя
Записала Л. Артюх у червні 2007 р.  

у с. Забужжя Любомльського р-ну Волинської обл. 
від Баранович Єви Гнатівни, 1926 р. н., 

та Кухарук Катерини Петрівни

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Що у вас готували на обід на 
кожен день?] За Польщі навіть? Борщ, суп, картопля. 
Борщ – то головне і тоді, й теперка. [Який у вас варять 
борщ?] Картошку кришать, бідніші так, а  хто багат-
ший – зажарить салом. Хто має чим, то зо шкварков. 
От зараз як вару, кидаю перше картошку. Як є косто-

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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машка яка, то вару. То все повариться, кидаю щавух. 
Як то се зварить, зажарую цибулькою, як є сметанка, 
смачу. Мона й яйця покласти. [А якщо не з щавухом, 
то з капустою? Чи кидаєте буряк?] Так. Картошку ки-
даєм цілу, вариться картошка. Повариться, тую карто-
шку товчем, буряк [кидаємо]. [А капусту?] Як борщ, 
то без капусти. А як капусту, то сама капуста. [То це 
у вас польський борщ такий?] Так, так. А як україн-
ський, то варать і картошку, і капусту, і моркву, і бу-
ряк, і всьо-всьо. [Чим закислюєте буряковий борщ?] 
А воцтом. [А як нема оцту?] То інші, як є сироватка, 
то сироватков, тепер – томату трохи. Або ягодою чи 
яблуками, як росте ще, свіже. [А буряковий квас?] Хто 
робив. [Як у вас називають: «суп» чи «юшка»?] Суп. 
[Коли з крупою, чи кажуть «кулешик» чи «куліш»?] 
Ні. [А з пшоном як називають?] Суп з пшоном. Або 
суп з гречкою. [Суп чи зупа?] Суп. 

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Чи варили па-
люхи?] У  нас кажуть «клюцки». З  муки. Не було теї 
пшеничної муки, тіко хто посіє гречку, то має гречану. 
Чорні, як долоні. А нє, так більше з жита. Як хто має, 
то зі сметаною чи смальцем, чи олією покрасять. Хто 
має, масла збив.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Колись така й 
скварка була. Забив кабаняку з десять  пудів, і  то 
вже на рік він мав покропити трохи. [У  вас казали 
«сало» чи «солонина»?] Сало. Колись у старі чеси, 
як іде косити, то як бідний, то нема того, а  як бага-
тий іде, то візьме ботвиння в горщик чи сала замотав  
і пушов! 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Сіють] жито, пшеницю. Ше в нас 
є такий злак  – суміш жита й пшениці  – «тритікало» 
[тритікале] в нас його називають. Це для худоби. Греч-
ку зараз сіють. Практикували більше, а зараз мало чо-
гось сіють. Коли не було в магазині, то сіяли. А то ж 
з тої гречки треба крупи зробити. Млин є в колгоспі, 
але кожен має вдома свої млинки. Такі, шоб для курей. 
Картоплі багато, кормовий буряк сіють, цукровий бу-
ряк дехто трошки, але тоже вже чогось виходить із 
моди. А зразу тут сіяли цукровий буряк. [...] [З якого 
борошна у вас варили чи пекли?] З жита, бо за Польщі 
пшениці ніхто не сіяв. Не було навіть смислу. А вже як 
совєтська власть стала, то якісь добрива стали, і ста-
ла пшениця родити. А  то посієш пшеницю  – метла 
вродиться! [Чи сіяли гречку, просо?] І гречку, просо, 
і ячмінь, овес. [Що готували з ячменю?] Ну, кутю. На 
жорнах мололи, муку робили, пекли там до хліба. І на 
крупу товкли в ступі. Гречку – в жорнах. А в ступі тіко 
пшоно з проса і ячмінь. Заливає водою, а тоді товче-
товче  – і кутя получається. [У  вас ступи були ручні 
чи такі, що ногами треба товкти?] У нас на селі єдна 
була така, шо ногами. А то всьо рукою. [Жорна були в 
усіх?] Нє, мало було у кого. Хто добрий, то давав, а хто 
брав сам змолоти. [Чи сіяли кукурудзу?] За Польщі не 
було навіть, за колхозів стали сіять. [Які овочі росли 
на городі?] Диня. Брукву садили свиням, і  собі їли! 
Варили й їли. Картошка, буряк, морква, капуста, ци-
буля, часник, хрін, редька була. [Чи сіяли пастернак, 
селеру?] Нє, не було. [А петрушка?] Петрушку й кріп 
сіяли по городі. Сіємо все те саме й тепер. [Що робили 
з хроном?] Терли, так само, як і теперка, а тоді воцту, 
солі чи цукру трохи. То на Паску чи на Роздво, коли 
ковбаси, холодець, сало. [Як у вас називають карто-

плю?] Картопля, картошка. У  нас бульш до Польщі 
підходить – в їх картопля, і в нас картопля. Бульба – 
то вже в білорусів. [Що сіяли з бобових?] Біб садили. 
Я  ще й сама садила торік. Допіру, нехай росте. Ква-
соля – «сидун» називається, та, шо не треба патичок, 
не росте високо. Горох, той шо сію в полі, понатикаєш 
десь при межі, та й у полі сію. [З гороха варили кашу 
чи на поминки, чи на весілля?] Варили. [А сочевицю 
знаєте?] О, добра каша і юшка. І суп варили й пиро-
ги пекли. Сочівка була рабенька і біла була. Наварать, 
намнуть тої сочівки, напечуть пирогів, дитва ше й як 
їсть! [Чи сіяли у вас коноплі?] З насушеного сім’я ро-
били голію, молоко. Ставлять, така миска була – ма-
кітра, вертюхом крутить-крутить, воно вже розкру-
титься, тоді ллє воду й колотить, тоді ту воду зливає, 
то і є молоко. Тоді в ньому вариться. Пісне молоко. 
Як варили, то гурду робили, але я вже не пам’ятаю. 
Я вже не робила, а мала була. Казали, шо добра, але я 
не пам’ятаю. 

СТРАВИ З ГРИБІВ [Що робили з грибів?] Сушили, вжи-
вали, і продавали. Так і тепер. [Що готували? Чи ро-
били вушка до борщу на Святий вечір, на Вілію?] На 
Коляду! Гриби варили і кутю варили. Гриби смажили 
на голії, бо це ж піст.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Чи 
казали, що треба дванадцять страв на Коляду готува-
ти?] Ніхто того не робив. Хто його буде дванадцять 
страв? Бідно жили. [Чи варили вареники?] Так вари-
ли, а  на Коляду  – нє. На Коляду  – кутю, звар з гру-
шок, яблучок, казали на його «юшка». А коли не було 
грушок, то з ягод, з чорниць. Вишні хто сушив. Тепер 
шось вишні перевелися. Не було бардзо, знаєте, багат-
ства, бідніше жили. Бувало літо до осені мучимося, 
картопля та й усе. Щавик на борщ. Зварила, на вікно 
поставили та діти й тьопають. [Коли готували м’ясо?] 
На неділю, як хто те мав, то яку курку чи качку за-
різав. То дуже мало хто. А кололи кабана на Роздво, 
й тоді на весь рік того сала. Більше – на Роздво, деко-
ли – на Паску. [Чи робили кров’янку?] Робили, й тепер 
роблять. І ковбаси. [А сальтисон?] Сальтисона колись 
не робили. То вже при совєтах стали робити. Тепер 
роблять. [Що готують з голови?] А холодець, гарний 
виходить. На Роздво – холодець, ковбаса, кутя, юшка 
[з грушок], юшка з м’яса, пироги спечуть. А холодець 
подають у таких мідницях. Сало посмажать. І гомачка 
з сиру розтертого, з сметаною розтертого. Борщ.

НАПОЇ [Кисіль] варять з яблук і грушок, з крохмальом. 
Подають, коли вже треба з-за столу йти. [Чи подава-
ли наостанок кашу?] Перше дають борщ, а тоді кашу! 
То вже кінець. Кисіль, хто його варив? Теперка варать. 
Так і зветься: «Посля каші нема паші», – все, виходь.

СТРАВИ З РИБИ [Рибу] ловили й ловлять. [Яку рибу 
ловлять? І що готують з тієї риби?] Карасики, пічкурі, 
окунці. Сушили тіко ті, шо лапали. А нема за шо купи-
ти, то й теперка тіко ті.

ПОСТУВАННЯ [Що їдять під час посту?] Кажуть: «От 
добре гульнув, два макухи втнув!». Риби тої й не ба-
чили, а то гриби та голія. Картошка, каша, борщ піс-
ний. Як є дві чи три літрі голії, то ти вже багатир! [Що 
таке «кваша» чи «солодуха»?] Допіру не варать. Дві 
пригорщі отако сиплеш жита, житньої муки, три при-
горщі гречаної. Розколотиш холодною водою, і  так, 
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як от хліб розчиняють, ставиш укиснути. Вона трохи 
вкисне, а потом її варать. То колись-то вдавалася до-
бра, солодка, а буває недобра. От є така приказка: «Як 
у жінки п’єти довгі на ногах, то й кваша добра». Я й не 
знаю, чого. Бувало, до неї голію лили з сім’я [коноплі].

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Якщо з’являється якась нова 
страва: салат з майонезом чи ще щось, то, як ви вва-
жаєте, це українська страва?] Модні вони є. Але вони 
й портяться на те весілля! Буває, шо й труяться. Як 
приготуєш чи то котлети, чи шо таке, то їх у печі ро-
зігрієш, вони пропараться, і  добрі. А  це треба зразу 
зробив – і їсти! [Чи готують тепер на весілля картоп-
лю, борщ?] Картоплю так, а  борщ уже нє. Холодець 
варать. [А чарочки кожному ставлять?] Гомачку став-
лять і хліб. Взяв окрайчик, шкуриночку, зачепив і їси. 
Ложки кожному, а  чарок чи єдна, чи дві. Посилали 
від одного до другого. Теперка усім є своя чарка. [Яку 
страву ви вважаєте найсмачнішою?] Хліб, сало. Навіть 
і мед не є такий добрий. 

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Чи робили у вас 
сметану завдавану, з  пряженого молока  – ряжанку?] 
У  нас її називають «пароха», бо з пареного молока. 
Молоко скіпятити, вистудити, і  завдаєш туди троха 
сметани, шоб укисала. А  тоді ссядеться  – та ж сама 
сметана.

с. Підлісся
Записала Л. Артюх у червні 2007 р.  

у с. Підлісся Любомльського р-ну Волинської обл.  
від Духніцької Віри Павлівни, 1929 р. н., 

Турковської Ольги Іванівни 
та Турковського Ростислава Михайловича,  

1936 р. н.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Де збирали гриби й ягоди?] Був го-
сударственний [ліс] – там можна було, а був панський 
ліс – то там заборона. Береш квиточка, ідеш і собира-
єш. [Дорого квиточок коштував?] Я ше малий був, не 
знаю. Мабуть, порушували. Лєснік же не буде ходити 
за каждим. [Що з грибами робили?] Ну як – сушили! 
Торгували ними й собі. Й тепер так.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Що найчастіше готували на 
кожен день раніше і що готують тепер?] Борщ, карто-
шка, суп і макарони. Кашу таку, як хто має. Вареники 
щонеділі вару. Як мала корову, то з сиром, а тепер вже 
корову продали, то з грибами вару. Сушоні гриби од-
вару, на машинку перекручу, добавлю картошки, на 
цибульці тії гриби пожару. [Як у вас називають: «варе-
ники» чи «пироги» варені?] Як хто назве. І вареники, 
і пироги. [Що це таке «палюхи»?] Колись місили з тіс-
та тії палюхи. Замісить муку, пощипає там пляцки. За-
раз то не варать тих палюхів – макарони є. Макарони 
всипить в окріп і все. І без клопоту. [Це наче галушки 
такі?] Так. [Не кажуть на них «кльоцки» чи «клюски»?] 
Кажуть і так. А  більше казали «палюхи», «затірка». 
[Чим їх засмачували?] Сала нажарать, а хто в молоко 
кине і ізварить. На молоці переважно добріші. [Борщ 
раніше готували з капустою?] Із капустою, й без ка-
пусти. [А колись?] І капуста, й буряк, і морква, цибуля, 
картошка, петрушка. [Чим заквашували, щоб був кис-
ленький?] Сильно посолять, буряк постоїть, вкисне 
і кисленький стане. Або квашеною капустою, оцтом. 
Чи то сироваткою колись, тоді корови були, сироват-

кою залівалі. Сметаною кислою. [Чи готували борщ 
зі щавлем? «Щавель» чи «щавух» – як у вас кажуть?] 
Робили. І щавель, і щавух кажуть. [Коли роблять щав-
левий борщ?] А от тепера [травень-червень]. Капусти 
нема ще, а борщу треба. А во, на полі в нас росте, й на 
городі сіяла раньше. То на городі звівся, то ми збирає-
мо на лузі. За хлівом, там на пасовиську. [Що кладете в 
такий борщ, окрім щавлю?] Картошку, мнясо, цибулю. 
А як нема, то зажариш там салом чи олієм. [Яйцем за-
смачували?] Сметаною ліпше, чим яйцем. Є шо і яйця 
варать. [Чи готують холодний борщ або холодник?] 
Не, то в нас не роблять. 

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Що таке «гомач-
ка»?] Сир зо сметаною, то гомачка. [З  правдивою 
сметаною чи робленою? Такою, що завдається пря-
жене молоко?] Нє, з  правдивою. [Як називається та 
сметана, що завдають молоко?] То ражанка. Нечасто 
робили, бо сметани хватало. Каждий має корову, то 
й є сметана. На базарах, як немає сметани, то вине-
се й продає ту ражанку. Кип’ятять молоко, студять на 
тепло, заправляють сметаною кислою, воно скисне – 
і така ражанка. І тепер роблю. [Чи подавали ряжанку 
на весілля або іншу велику гостину?] Колісь так було. 
[Коли її ставили – на початку чи під кінець?] Зразу все 
ставили. 

НАПОЇ Був кисіль з вишень і крохмаль. Зараз то його 
вже не варать, бо є всякі там желатині. Нароблять, на 
великих тарілочках наставлять. [Чи готували греча-
ний чи вівсяний кисіль?] Колись мати варила. Овес 
мололі, муку сіяла, то такий густий кисіль варила, во-
лієм поливала. Я  вже не робила. Тепер щораз лучче. 
То ражанку таку робила, гомачку. А то парять гречану 
муку, і закиснеться, і зварать – то «солодуха» назива-
ли. Іли то з хлібом, то з картошкою. [Що таке «жур»?] 
То кисіль такий. [З вівса?] Ні, то з журавлинов. Крох-
мальом треба заправляти. 

ХЛІБ Колись не продавалі хліба, а тіко кожен сам собі, 
і  я пекла собі. Ше в діжці вчиняла, булі такі діжки 
з дерева. На ніч вчинєлі, рано замісять і напалять в 
печі. Напече того хліба на цілий тиждень. А як сімня 
велика, то й частіше пече. [З якого борошна пекли?] 
З жита. [Додавали до тіста картоплю?] І вареную, і си-
рую терли. [Cира хіба піднімає тісто?] Ну, там же старе 
тісто, то воно рухається. [Були раніше дріжджі?] Не 
було. А тісто оставлялі в діжці і розводилі, колі знов 
пеклі. Розмочувалі і воно рухалося. Гарно піднімало-
ся, високо. [Hа чому пекли хліб?] На лопату сиплють 
мукою, кладуть булку хліба, так во роблять круглу. 
І на капусті пеклі. [Як називали спечений хліб: «паля-
ниця», «хлібина»?] Булка хліба чи буханка хліба. Ви-
робляли мокрими руками, лляли в миску води. Руки 
мочили, а тоді помочи і вироби. Єдна кладе на лопату, 
а друга саджає. [Що таке «підпалки» чи «перепічки»?] 
З того тіста, шо хліб печуть, пляцков таких нароблят, 
і перед полум’ям, як ше горить в печі, то випікали. [Як 
у вас їх називали?] Підпалки. [Що з ними далі роби-
ли?] Ну, помаже салом, і так їли ні з чим. Люди бідно 
жили, не так, як зара. [Чи були такі дні, коли не можна 
пекти хліб?] У свята й у неділю не пеклі – гріх, кажуть. 
[А  тепер] є  люди, шо печуть. [Де беруть борошно?] 
Мелемо в жорнах і купуємо. Привозять муку, то купу-
ємо. Тепер пшеничний печуть, та який є. [Каші роби-
ли і роблять?] Варать і каші всілякі.
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ПОСУД, НАЧИННЯ А коли я мала була, були такі ступи. 
Сіялі просо і сушили на печі, і таким товкачом товклі 
теє просо. Руками товклі. Одвіялі, перебралі, вийшло 
пшоно. А тоді варилі кашу.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ [Голубці робили з пшоном 
чи раніше їх не було?] Робилі голубці. Ні, забула, чи 
вони тоді були, чи вже тепер. [Що готували з гречки?] 
Кашу, хліб гречаний робили – «гречаники» називався, 
пляцки такі. [Їх учиняли чи вони були прісні?] Я вже 
забулася, я ше малая була, не згадаю. Зара уже того не 
роблять, бо є шо ліпше. А тоді сі було трудно, то ви-
думувалі. [Чи варили кашу з ячменю?] Варилі. Кутю з 
ячменю варилі. [А з пшениці? І що додавали в кутю?]
І з пшениці. Парилі мак, товклі. Була такая миска ве-
ликая – макітра, вертюхом терли мак. Зара то я в ма-
шинці перекручу, а тоді не було.

ПОМИНКИ [Чим відрізняється кутя від колива?] Ко-
ліво – то як вмре людина, то несуть до церкви, соло-
дять воду медом чи цукром, а туди кидають пранікі чи 
шось там. Якоїсь булки. [Чи роблять коливо із зерна?] 
Як де. Кажуть, де й кашу варат на коліво. Густе й рід-
ке – як хто зробить, так і буде. [У які дні треба готува-
ти коливо?] Всяко роблять: і як вмре на другий день, 
і на сорок днів. Ставляють на стіл і по очереді всі про-
бують. [З якої страви починають поминальний обід?] 
З коліва. Подають, моляться Богу, попробують отого 
коліва, і  допіру обід. [Що ще готують на поминки?] 
Все, шо хто здумає. [Чи готують борщ?] Нє, борщу не 
варать. [Горох варять?] У нас того не роблять. Юшку 
гарачу з м’ясом варать – просто м’ясо, перець, листя, 
сіль, може, цибуля. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Що готують на весілля?] Тепер 
шо хочете. А  колісь короваї пеклі, тепер заказують. 
[Що, окрім короваю, ще пекли: шишечки, «гусочки»?] 
То там, де моя невістка живе, – на Київщині – печуть 
шишки і «гусочки». А тут нє. [Чим прикрашали коро-
вай зверху?] І яйце билі, і букети всякі мостилі, ста-
вилі дві «гуски» зверху. [Чи можуть коровайницями 
бути незаміжні жінки?] У  нас того нема. [Чи може 
коровайниця бути вдовою або розведеною?] Так, все 
єдно може прийті й пекті.

ШАЦЬКИЙ РАЙОН

c. Кропивники
Записала Л. Артюх 15 червня 2007 р.  

у с. Кропивники Шацького р-ну Волинської обл. 
від Чижевської (Бондарчук) Марфи Юхимівни, 1931 р. н., 

Шепелі Трохима Марковича, 1931 р. н., 
Шепелі Анни Марківни, 1928 р. н.,  

та Боднарчук Марії Петрівни, 1931 р. н. 

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ [Під час Другої сві-
тової війни] нас у Гуту загнали і там тримали в хлі-
ві. На день випускали дітей, то я ходила по хатах, де 
німці жили, пробачте, хліба просила. Давали. Підемо 
по житах квітків нарвемо, волошки чи ше які, то при-
несем. Чи які конфетки давали, чи хліб давали. На 
хутори вийшли, то там якесь поле таке, чи там фасо-
ля. Там узяли по жмені, якось зварили. А там корови 
були, то молоком годували. А хліба не було. То зразу 
був, поки німці не забрали. А то ж хутор близько був, 

пудходили близько до хат, як ше були не попалені, 
просили. А вже як були попалені, то вже нічого було  
брати. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Як ше я мала була, то із зернових сі-
яли і вовес. А так для їжі просо сіяли, ячмінь, гречку 
сіяли – вареники варили з гречаного, з тої муки. І за-
раз, як гречаники вдасться, то й зараз добрі. Карто-
шки садили також багато. [Жито сіяли?] Сіяли, але в 
нас на хуторі зерно не родилось. [Xліб із чого пекли?] 
А в нас пуд селом, на виселках звалося, то давали таке 
піщуване, то там родилося. Сіяли любен, тоді приво-
рювали, шоб трохи землю пудгодувати. Така росли-
на – така палка, а там стрючки кругом. [Люпин?] Так-
так, люпин. [...] [Чи збирали гриби, ягоди?] Збирали, 
сушили. З сушених узвар варили, а з сирих не варили. 
Тільки з чорниць [свіжих] вареники. Сушили на печі. 
На черінь сипали і сушили. А гриби – в піч на декові 
на соломі. А впослі на піч досушували. Не продавали. 
Тоді ніхто їх не купляв. А для себе в бочку насиплеш 
і їдять цілу зиму. То ж треба на цілу зиму, і  в борщ, 
і всюди.

ХЛІБ [Чи пекли у вас хліб з жита?] Так, такі великі паля-
ниці. [Cкільки разів на тиждень пекли?] Це яка сімня. 
Раз на тиждень, а й не хватало на тиждень. [Підпалки 
пекли?] Пекли – перепічки. Перед полумням.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ З пшона кашу ва-
рили. [Kуліш варили?] Ну, наріжуть картошки і пшо-
на всиплють, то зветься вже «куліш». [Що робили з 
гречки?] Кашу гречану не варили, того не було, а з бо-
рошна гречаники. [Чи варили гречаний кисіль] Нє-нє, 
того не знаю. [Що таке «солодуха»?] То грецькі парать. 
Гарача вода, ллють у грецьку муку. То вона вже стоїть, 
а на другий день варать. А зара вже не роблять її.

ПОСТУВАННЯ Великий піст паред Паскою. А далі – так 
як зара – Петрівка. Тоді у восьмому місяці до 28-го – 
Спасівка. Мнясного не їли. До Спаса той піст був і по-
слі Спаса, а вже 28 числа стримували, а тоді вже мож-
на. Тоді вже і сало, й мнясо можна. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Свя-
тий вечір у вас називається Коляда?] Так. Ми на хуто-
рі жили, мало шо готовили на ту Коляду. Яка грушка є 
суха, ну в нас не було, тільки лісова. Це вже у діда був 
садок хороший, то все росте: і груша, і  яблуко, і  ви-
шня. Я  не пам’ятаю, це вже моя тітка розказувала  – 
батькова сестра, шо брати сварилися, мало не билися 
за того садка. То вони яких грушок передадуть, там на 
Коляду зварять. Називали «юшка». В  печі наварять, 
Куті наварять. [Гаряче готували на Коляду?] Ну, ні-
чого такого. Борщ варили пісний. [Борщ у вас варили 
тільки з буряком, як польський, чи і з капустою?] Ні, 
або з самим буряком, або із капустою. Буряк кваси-
ли і капусту квасили. [У борщ квасну капусту клали?] 
До буряка нє. Як окремо, то клали чи свіжу, чи кислу. 
Саму варили. Головки клали квасить. Борщ варили. 
Щитай, шо то щоденний – борщ. Як без буряка, то з 
капустою, як із капустою, то без буряка. Того борщу, 
до того кошичок бульби спекуть. Бульби намнем, ле-
нивці менчі. Накладуть на деко отак як булочки. Саму 
картошку, не напихали нічим. Напечем. Картошку 
дерли на дерку, таку бабку пекли – з сирої. Як тепер 
ото роблять пляцки. Такі тоненьки печуть на пательні 
зара. А тоді – бабка. Казанчик в олії, тоді бульба дер-
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та. [А  тертушка була тоді?] Так! Самі робили. Бляха 
і цвєшком напробивають, то й є. По-нашому – «дер-
ця». [А оці деруни – пляцки начиняєте чимось?] Нє-
нє-нє. Пляцки, та й усе. І з сметаною їдять. А діти, то 
й так. А  то пляцки порвуть, у  горщик, сметанки, і  в 
піч  – запечеться. Пироги пекли з волохом. Варили, 
товкли, ягід додавали. Сухі попарать ті ягоди, потруть 
і додавали. Чорниці ж тіко були! [Kутю чим заправ-
ляли?] Маком затирали, ягоди терли. Такі миски були 
череп’яні, то в них терли. [Миска чи макітра?] Мис-
ка череп’яна, а макітрою звали шо така сира. А це – 
миска. [Як називається товкач, яким терли?] Ми зва-
ли «маковерт», і  тепер так. [Чим насолоджували?] 
А чим?! Як було чим, то солодили, а то ягід натруть, 
то й добра. Сахарі, як було, то купляли. Це тепер усе 
можна солодити. [Cкільки разів кутю варили: тільки 
на Коляду чи ще коли?] Ні, варили часто, як схочеш. 
[Це ж ячмінь варили. А кутю з маком?] Тіко на Коля-
ду з маком. [А на Водохреще, на Ордана?] Варили. [...] 
Масниця, тиждень Масниці – сала не їли в той тиж-
день. Сир у бочки клали, масло, тоді пироги варили з 
сиром. [Пекли пироги чи варили?] Варили. [А млинці, 
налисники?] Та хто там! Не знали того. Вареники ва-
рили, а того не було.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ [Що давали колядни-
кам?] Пирога винесуть. А  хто багатший, то кусочок 
сала вже. Ковбаски виносили, хто має. А гроші, то по-
няття не було. Це теперка гроші дають.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Kров’янку ро-
били?] Тоді ніхто не знав, не робили. Зара роблять. 
[Kоли стали робити кров’янку?] Я й не знаю, ну вже 
після війни далеко. [А  ковбаси, сальтисон?] Робили. 
[Kров куди дівали?] А кров просто так спечуть на па-
тельні, без борошна, без нічого, і так їли. А то її мало й 
пекли, більш виливали. То то при мені було, а зара то 
вже роблять! [...] [Що таке «ряжанка» чи «завдавана 
сметана»?] Молоко парать, сметану кладуть, як охо-
лоне, і ставлять в тепло. [Як вона у вас називається?] 
Ряжанка. [Що таке «омачка»?] То сир і гаряче молоко 
чи сметана, розтирають. Квасне молоко ставляють у 
піч, одтоплюють, тоді одкидають у такі клинці з по-
лотна. Воно стече, тоді камінці накладають і ото так 
варили. А тоді з того сиру омачку робили. Як сметана 
є, то розтирали зі сметаною, але хто її тоді кидав? Це 
тепер кладуть. Просто сиру наберуть, і як є молоко, то 
молоком розотруть, а як нема, то й водою розотруть, 
то так і ставляють і їдять.

НАПОЇ Не було ніякого киселю, ніхто не вмів його ва-
рити. Це допіру шось таке роблять. А в нас кисіль – не 
кисіль, а то «взвар» в нас звали. Пшоно терли в мисці, 
варили такий взвар на молоці; муку білу варили, то 
купляли її. Саме молоко і ту муку розколотить, а тоді 
вілляє і колотить, шоб воно не збилося на грудки. Те-
пер ми варимо кисіль молочний із крохмалю, а тоді то 
ніхто не знав, шо то з крохмалю можна. Хоч бульби 
було!

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ У Піст  
варили борщ, гриби сушені, каша яка та й усьо. Бульби 
напекуть, каші мало й варили. [Коли печуть паски?] 
Хто в п’єтницю, хто в суботу. [Хіба в п’ятницю можна 
пекти? У п’ятницю ж Страсті.] Не знаю, пекли й зара 
печуть. У п’ятницю пекли, шоб в суботу іти святити. 
[Cвятили тільки паски і крашанки чи ще щось?] Сала 

кусок, ковбаски, усе, шо було. [Kоли розговлялися?] 
Приходять, як тіко сонечко буде сходить. Прийдуть, 
як всюночна мине. Подрімають, а тоді встають і почи-
нають розговлятися. Найперше свячене їли. Яйце, там 
сало, пасочку. І хлібець. Святили на паску. [Xліб тіль-
ки самі їли чи, може, й худобі давали?] Нє, худобі не 
давали. [Коли лишалися кістки, шкаралупи від яєць, 
від свяченого, куди їх дівали?] Є такі шо казала, курам 
нада давати, тільки казали, свиням не мона!

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Кажуть, що для вітамінів у 
піст треба було їсти редьку й хрін?] А  хто того хрі-
ну тер? Не дуже знали його за Польщі. А часник їли, 
садили часник, і цибулю, і моркву, і капусту. [А пас-
тернак, селеру?] Не знаю такого. Його й зара не знаю. 
Бруква була, ну не дуже, мало хто її сіяв. Моркву сі-
яли багато. До капусти квасили і так. Натопим піч 
добре, і  туди накидаєм головок капусти і кружка 
замажемо глиною, і  ото цілі сутки. На другий день 
одкриваєм, і  ту капусту просто їмо. Як зверха тро-
хи обпалиться, то оббираємо і їмо печену капусту. 
А  воно таке добре, аж червоне таке, як спечеться. 
А  замазували глиною, шоб довше тепло у печі було. 
І  моркву так робили, пекли. Вона солодка, діти жу-
вали, як ласощі. [Гарбузи сіяли?] Такі, шоб їсти? Не 
було тут. То свиням, то коровам, а  собі нє. Бувало, 
вродиться такий, шо й не подоймеш, великий. [Ді-
тям пекли гарбузи?] Ні. [Kашу з ним варили?] Варили,  
із пшоном.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Які гриби тут збирають?] Усякі, які 
до рук трапляються. Є  решетюки, багнюки, синюки 
збирали, сироїжки. Лисичок було, хоч косою коси, але 
їх ніхто не брав. То зара беруть. І опеньки не брали! 
Тепер беруть! [А червоноголовці, красноголовці?] То 
«хом’яки» вони в нас називаються. Коли обжинки, 
то овечку заріжуть чи барана, а  тоді красноголовців 
назбирають, то стіко, шо возом треба їхати, назби-
рають! Кошиків з п’єть і шість, шо й нести несила. 
Отакі обжинки робили! [Яку вживали олію?] З сім’я, 
з льону. Іще сіяли ріпак. Вона горенить, не дуже до-
бра. Найдобріша з льону. Це вже тепер – з сояшника. 
Льон же сіяли: і сорочка, і онучка, все з льону. І зеле-
на олія добра. [З коноплі зелена олія добра?] Добра-
добра. Те сімня терли і налийте води, буде молоко. 
[Варили його чи так сирим і пили – сім’яне молоко?]  
Сирим.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [Проводи] Після 
Паски за тиждень на могилки йдуть, нічого не несуть. 
А так як раньше, після війни, хліб несуть і яїчка. [Пас-
ку не несли?] Нє, просто хліб і яйця. І посередині мо-
гилок така дорога була, тепер її нема, зараз заклали. 
Там такі дуби були, там уже батюшка стоїть, там ко-
рогви, там і стіл, там читає. І піп від могили до могили 
йде, молиться. І тоді вже їде подвода й забирає і той 
хліб, і ті крашанки. А тепер того нема вже! [Hе було 
звичаю, щоб люди біля могил поминали?] Вгостити-
ся? Бувало рідко. Як хто прийде, то впосля збирали-
ся докупи – поминати. Частувалися, як вже батюшка 
піде. [Чи можна забирати додому те, що залишилося 
після частування на Проводах?] Не забирали. Оддава-
ли попові, ше як приїде. 

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Як діти померли, то мати не їсть 
ні яблук, ні грушок до Спаса. Бо Там будуть всі дітки 
на Спаса тримать яблучка, грушки, а тому не дадуть, 
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лоне, і ставлять в тепло. [Як вона у вас називається?] 
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лоне, і ставлять в тепло. [Як вона у вас називається?] 
Ряжанка. [Що таке «омачка»?] То сир і гаряче молоко ІРяжанка. [Що таке «омачка»?] То сир і гаряче молоко 
чи сметана, розтирають. Квасне молоко ставляють у Ічи сметана, розтирають. Квасне молоко ставляють у 
піч, одтоплюють, тоді одкидають у такі клинці з поІпіч, одтоплюють, тоді одкидають у такі клинці з по
лотна. Воно стече, тоді камінці накладають і ото так Ілотна. Воно стече, тоді камінці накладають і ото так 
варили. А тоді з того сиру омачку робили. Як сметана Іварили. А тоді з того сиру омачку робили. Як сметана 
є, то розтирали зі сметаною, але хто її тоді кидав? Це Іє, то розтирали зі сметаною, але хто її тоді кидав? Це 
тепер кладуть. Просто сиру наберуть, і як є молоко, то Ітепер кладуть. Просто сиру наберуть, і як є молоко, то 
молоком розотруть, а як нема, то й водою розоІмолоком розотруть, а як нема, то й водою розо
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били?] Тоді ніхто не знав, не робили. Зара роблять. 

М
били?] Тоді ніхто не знав, не робили. Зара роблять. 
[Kоли стали робити кров’янку?] Я й не знаю, ну вже 
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[Kоли стали робити кров’янку?] Я й не знаю, ну вже 
після війни далеко. [А  ковбаси, сальтисон?] Робили. 
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після війни далеко. [А  ковбаси, сальтисон?] Робили. 
[Kров куди дівали?] А кров просто так спечуть на па
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[Kров куди дівали?] А кров просто так спечуть на па-
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тельні, без борошна, без нічого, і так їли. А то її мало й 
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тельні, без борошна, без нічого, і так їли. А то її мало й 
пекли, більш виливали. То то при мені було, а зара то 

М
пекли, більш виливали. То то при мені було, а зара то 
вже роблять! [...] [Що таке «ряжанка» чи «завдавана Мвже роблять! [...] [Що таке «ряжанка» чи «завдавана 
сметана»?] Молоко парать, сметану кладуть, як охоМсметана»?] Молоко парать, сметану кладуть, як охо-М-
лоне, і ставлять в тепло. [Як вона у вас називається?] Млоне, і ставлять в тепло. [Як вона у вас називається?] 
Ряжанка. [Що таке «омачка»?] То сир і гаряче молоко МРяжанка. [Що таке «омачка»?] То сир і гаряче молоко 
чи сметана, розтирають. Квасне молоко ставляють у Мчи сметана, розтирають. Квасне молоко ставляють у 
піч, одтоплюють, тоді одкидають у такі клинці з поМпіч, одтоплюють, тоді одкидають у такі клинці з по
лотна. Воно стече, тоді камінці накладають і ото так Млотна. Воно стече, тоді камінці накладають і ото так 
варили. А тоді з того сиру омачку робили. Як сметана Мварили. А тоді з того сиру омачку робили. Як сметана 
є, то розтирали зі сметаною, але хто її тоді кидав? Це Мє, то розтирали зі сметаною, але хто її тоді кидав? Це 

то овечку заріжуть чи барана, а  тоді красноголовців 
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то овечку заріжуть чи барана, а  тоді красноголовців 
назбирають, то стіко, шо возом треба їхати, назбиМназбирають, то стіко, шо возом треба їхати, назби
рають! Кошиків з п’єть і шість, шо й нести несила. Мрають! Кошиків з п’єть і шість, шо й нести несила. 
Отакі обжинки робили! [Яку вживали олію?] З сім’я, МОтакі обжинки робили! [Яку вживали олію?] З сім’я, 
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сала вже. Ковбаски виносили, хто має. А гроші, то по
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сала вже. Ковбаски виносили, хто має. А гроші, то по
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били?] Тоді ніхто не знав, не робили. Зара роблять. Фбили?] Тоді ніхто не знав, не робили. Зара роблять. 
[Kоли стали робити кров’янку?] Я й не знаю, ну вже Ф[Kоли стали робити кров’янку?] Я й не знаю, ну вже 

І  моркву так робили, пекли. Вона солодка, діти жу
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І  моркву так робили, пекли. Вона солодка, діти жу
вали, як ласощі. [Гарбузи сіяли?] Такі, шоб їсти? Не 

Ф
вали, як ласощі. [Гарбузи сіяли?] Такі, шоб їсти? Не 
було тут. То свиням, то коровам, а  собі нє. Бувало, 
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було тут. То свиням, то коровам, а  собі нє. Бувало, 
вродиться такий, шо й не подоймеш, великий. [Ді
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вродиться такий, шо й не подоймеш, великий. [Ді

Ф
тям пекли гарбузи?] Ні. [Kашу з ним варили?] Варили, 

Ф
тям пекли гарбузи?] Ні. [Kашу з ним варили?] Варили, 
із пшоном.Фіз пшоном.

З ФЗАФАПФПАФАСИ ХАРФСИ ХАРЧФЧОВІФОВІ [Які гриби тФ[Які гриби т
до рук трапляються. Є  решетюки, багнюки, синюки Фдо рук трапляються. Є  решетюки, багнюки, синюки 
збирали, сироїжки. Лисичок було, хоч косою коси, але Фзбирали, сироїжки. Лисичок було, хоч косою коси, але 
їх ніхто не брав. То зара беруть. І опеньки не брали! Фїх ніхто не брав. То зара беруть. І опеньки не брали! 
Тепер беруть! [А червоноголовці, красноголовці?] То ФТепер беруть! [А червоноголовці, красноголовці?] То 
«хом’яки» вони в нас називаються. Коли обжинки, Ф«хом’яки» вони в нас називаються. Коли обжинки, 
то овечку заріжуть чи барана, а  тоді красноголовців Фто овечку заріжуть чи барана, а  тоді красноголовців 
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замажемо глиною, і  ото цілі сутки. На другий день 

Е
замажемо глиною, і  ото цілі сутки. На другий день 
одкриваєм, і  ту капусту просто їмо. Як зверха тро
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одкриваєм, і  ту капусту просто їмо. Як зверха тро
хи обпалиться, то оббираємо і їмо печену капусту. 

Е
хи обпалиться, то оббираємо і їмо печену капусту. 
А  воно таке добре, аж червоне таке, як спечеться. ЕА  воно таке добре, аж червоне таке, як спечеться. 
А  замазували глиною, шоб довше тепло у печі було. ЕА  замазували глиною, шоб довше тепло у печі було. 
І  моркву так робили, пекли. Вона солодка, діти жуЕІ  моркву так робили, пекли. Вона солодка, діти жу
вали, як ласощі. [Гарбузи сіяли?] Такі, шоб їсти? Не Евали, як ласощі. [Гарбузи сіяли?] Такі, шоб їсти? Не 
було тут. То свиням, то коровам, а  собі нє. Бувало, Ебуло тут. То свиням, то коровам, а  собі нє. Бувало, 
вродиться такий, шо й не подоймеш, великий. [ДіЕвродиться такий, шо й не подоймеш, великий. [ДіЕтям пекли гарбузи?] Ні. [Kашу з ним варили?] Варили, Етям пекли гарбузи?] Ні. [Kашу з ним варили?] Варили, 
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бо, кажуть: «Твоя мати ззіла». [Щось пекли на Спаса? 
Пироги чи пляцки з яблуками?] Хто робив, хто не 
робив. Це так, як і в неділю приготовить, як є з чого. 
[Як піст на Спаса називається?] Спасівка. А  той, шо 
зара – Петрівка. [Чи постилися у вас на Усікновення 
глави Івана Хрестителя?] Не мона їсти яєць, кажуть. 
[Чому?] Ну, кажуть, якісь чиряки були по людях. [Що 
можна їсти? Капусту можна?] Ну, ше грушок, яблук не 
мона їсти. Сливки їли, а те ні. [...] [Чому не можна їсти 
вужа?] Бояться [Чому в Україні не їдять конини?] Сам 
народ не їсть. А як зроблять ковбасу, то там не знати 
шо. А знаєте, воно й добре. Я якби знала, шо конєче, 
то б не їла. Знаєте, була на бураках, і лоша ногу зло-
мило, і  приносить одна там такого мнєса їсти. Я  їм, 
а вона питається: «Ну то шо?». Я кажу: «То добре, але 
якесь жилаве», а  вона: «То ж з того лошати!». Мона 
їсти, воно й добре. Воно тхне потом. А  те мале ше, 
в його мнєсо молоде й не тхне. Укусне й хороше. Оті-
її їжаки, шо лазять, колючі, в нас ніхто їх не їсть. А в 
мене єдна колись обпатрала, осмалила. «Іди, – каже, – 
пополуднуй!». Ну я й пішла. Думаю, шо воно таке: 
жовте, жирне. Добре мнєсо. Я  ж не знала шо. А  як 
наїлася, тоді вона мені каже, шо з їжака вона оправи-
ла. Як свиняче, знаєте. Він є з свинячою рилькою. А є 
з собачою. То із свинячою, то то добре, а  друге  – не 
їдять. Тут охотилися, ліси добрі. Кабанів били і їжаків 
ловили. [Яких тварин ще можна їсти?] Кабан, козуля, 
заєць. Дікі кабани такі. [Чому не можна їсти вовка чи 
лисицю?] Бо вони їдять падло. [А свиня хіба не їсть?] 
Свиня наче свиня, а то вовк.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Чи пекли на весілля коровай?] 
Аякже. І зараз є, тіко зара большинство купують. [Хто 
коровай пік?] Мати чи батько хрещений. Не сам бать-
ко, а його дружина чи родина. Спечуть у його в хаті, 
але то від нього. [Kоровайниць кликали на коровай?] 
Раньше то ні, а зараз кличуть. Котора вдова, то тій не 
місце коло короваю, вона не ліпить, а  беруть таких, 
шо в парі живуть. [Якщо коровайниця в парі живе, 
але сьогодні нечиста, вона може йти місити й ліпити?] 
Ліпити то вона не ліпить, але на вечерю то йде. Я сама 
коровай пекла й не раз. [Чим прикрашають коровай?] 
Зверха чи то купляється, чи то роблять: вирізують, об-
мотують цим і шишки такі роблять для їжі, да й конх-
вети такі чіпляють. І отакий віночок ше кругом, шоб 
перев’язати того коровая. 

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ [Як називаються прийоми їжі?] 
Сніданнє, гобід, полудень, а  там вечера. [Що їли на 
полудень?] Шо в кого було. Молока наллють в мис-
ку, то колись було, та хліба накришать, та й усьо. А на 
вечеру шось там варать. Треба гараче. Картошку чи 
там який куліш. Палюхи, галушки варили. А  галуш-
ки – картошку оббирали, наваримо, дерли картошку, 
на шмату відтискали і галушечки поробили, зварили. 
Вода кипить, то тоді кидаєте ті галушки. То і в обід, 
а то й на вечеру. А колись хто снідав? Бувало, шо до 
обід не ївши.  

ЕТИКЕТ [Хто в родині готував їжу перед війною? Стар-
ша хазяйка, невістка чи дочка?] Найбільше свекруха. 
І подавала вона ж, а хто ж? [Як всі сідали за столом?] 
От як тепер  – хто де сіде. [Дитина мала могла сісти 
поперед батька?] Ну, хто де сіде. [Їли з однієї миски?] 
З єдної. [З миски їли чи з ночовок?] З миски, з ночов 
не знали. Велика миска така. Єдна миска насипала-

ся, а ложки в кожного, булки хліба печеного. Ріжуть 
його і так обідають. І борщ так і усе. [Треба було по-
молитися перед їжею?] Молилися. Дякували Богу, шо 
є шо їсти.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ [У  вас у родині картоплю 
більше їли чи каші?] Картоплю. [Дерли картоплю на 
пляцки?] Дерли. Деруни їли й тепер їмо. Картошка то 
перша страва. [І  поляки так само?] Так само деруни 
їли. Так само харчувалися, тілько багатше. [А євреї тут 
жили?] Жили. Дуже хороші люди. Займалися торгів-
лею. Як булочки напечуть, то такі булочки, зара таких 
смачних булочок нема. Така м’якенька, така хороша, 
зара таких не печут. Казали «жидівські булочки». 
[Яка, на вашу думку, найбільш українська страва?] 
А я й не думала. Як надумала, то я вам скажу – борщ! 
Ще які галушки можуть бути чи картошка, хліб. Ну, 
сало – то наше, українське. [...] [Kропиву тільки сви-
ням рвали чи й самі їли?] Ні, свиням. Коли, може, в го-
лодовку. [Зелений борщ із чого варили?] Щавуху. Його 
тут у лузі багато. [А лободу варили?] Ні, тілько щавух, 
натиння з буряка молоде. А так то ні.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Чи знаєте Ви 
якісь приказки про сало?] «Дурне сало без хліба». 
[Чому українці так люблять сало?] Вони вже приви-
кли до того сала. Так і до борщу. У нас був командір 
роти, Сіренко фамілія, ото він розказує такий анек-
дот: «Хахол прийде, паляниця отака [показує, склав-
ши перед собою руки колом], а на ту паляницю всю 
виріже скибку, покладе сала на кінці і їсть. Укусив раз 
хліба, сало одсунув дальше. А  навпісля вже з’їдає й 
сало. То він салом закусює. А то хліб їсть, а на сало ди-
виться». І ще: «Їде хахол. Каже: “Сало їстимеш?”. А той 
глухуватий: “Шо кажеш?”. Він удруге: “Хріна гризти-
меш?”. Та й поїхав далі».

c. Острів’я
Записала В. Конвай та Л. Артюх у червні 2007 р.  

у с. Острів’я Шацького р-ну Волинської обл. 
від Мельничук Марії Петрівни, 1932 р. н., 

Шульги (Бакун) Марти Захарівни, 1931 р. н., 
та Ковальчук Євдокії Купріянівни, 1924 р. н.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Ходять по селі, заказують моло-
ка, кисляка, піроги з квасолею і картоплею – та уже й 
весілля. Або піроги із пшоном і картоплею, зажарюва-
ли. Риба варона, риба смажена, гречаний та журавли-
ний кисіль. У вертлюгах, макітрах перетерали.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Збираються до хазяйки  – куми, 
свати, кого вона закликає. Дванадцять [осіб]  – най-
більше на коровай збирають. Хрещена мати коро-
вай розчиняє, ставлять посеред хати і благословлять 
хрестом. Кажуть: «Благословіть, батько й мати своїм 
дітям коровай розчиняти!». І перший, і другий, і тре-
тій так раз кажуть. Потом коровай порухається (піді-
йде) і через кілька годин готуються вироблять. Став-
лять стіл посередині хати. Хрещена мати кожній роз-
дає тіста і співають. Місять, а тоді розкручують такий 
корж, тогди роблять із тіста хреста і по тому коржові 
кладуть хреста, а поміж ним кладуть такі пампушки. 
Потім кладуть знову корж і притискають добре, щоб 
він пристав, а тоді ще роблять такий обручисько або 
косою, або просто ріжуть, щоб він ще пристав, а тоді 
всі тичуть такі «гусочки». «Гуски» роблять раніше із 
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того самого тіста, і ще багато «гусок» напечуть, і по-
тім, коли випечуть, тим коровайницям ділять. Садять 
коровай у піч і співають весільних  пісень.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Чи 
варили кутю на Святий вечір?] Еге. [Як її називали?] 
Кутє. Ягоди варили. Теперка лучче готовлять. А  ко-
лись  – кисіль. Мелють гречку, якось там заливають, 
а тоді варать. Готовлять і тепер там, де моя дочка, – в 
Піщі. А в нас готовили кисіль з вувса. Його мелють і 
заливають, він стоїть там скілько, а посля беруть його 
відушують, і варать. Рідковатий такий, туди трохи цу-
кру. І ше варили звар. Борщ не варили. Пироги пекли, 
вареники варили. Волошнєк варили – квасоля така). 
Капусту смажать на пательні. Мона насмажити й у 
печі. [Чи їли на Різдво м’ясне?] Їли скоромне. Вже їли 
на Роздво і борщ, кров’янку. Готовлять тую кров’янку 
так: рис – то допіру, а раніше – то картоплі, наливали 
кров у кишку. Тоже добра з картошкою. А теперка то 
рис той варать, туди кров змішують і туди заливають. 
[Чи готували кутю на Новий рік?] Нє, то на Роздво. 
А  на Багатий вечір усе їдять. А  на Голодну кутю, то 
треба пусне варить. З  ячменю треба варить [кутю], 
шоб зварилась, тоді вона клєйка така. І пужарити по-
том, і так їсти. Кидають м’ясо їсти, а масло пускають – 
то Масляна. Їдєть масло, молоко, сир. М’ясо й сало 
вже не їдєть. [Що варять?] Наварать собі картошки, 
з волошняком (то квасоля). 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Як 
треба було поститися на Страсному тижні?] В  Пуст 
сала не їли. Масло і то в бочечку закладали. І  після 
Паски вже розговлялись. [Чи фарбували на Великдень 
крашанки?] Красили крашанки. [А що робили із шка-
ралупками?] Вікідали. [Хіба можна, щоб під ногами 
валялись шкаралупки від свячених крашанок?] А курі 
поїдять. Я й допіру вікідаю у дворі.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ [Чи можете ви назвати укра-
їнську страву, без якої не можна обійтися?] Борщ, 
пироги і вареники. У нас більше з вишняком печуть. 
Кашу якую варать, з молоком варать. Як нема моло-
ка, то салом запікають. І сире солоне сало, солонину, 
їдять.  [...] [Борщ] український  – найліпший борщ. 
І  поляки казали, шо наш найліпший. Шоб був кис-
ленький, буряк в бочку різали, капусту наріжемо, 
в  бочку накладемо, посолимо  – і на зиму. Картошку 
навариш, до неї капуста. 

ПОМИНКИ [Чи п’ють на поминках?] Збоку п’ють, на 
стул не ставляють, бо не положено. А тоді ставили – 
не пили! Мали норму. А тепер нема норми. [Що таке 
«коливо»?] То як умре мрець, рису там чи шо нава-
рать. І там батюшка одправляє. [Чи готували коливо 
раніше?] Нє. Нічого. [Які були поминальні страви?] 
Каша й борщ були. [Чи варили у вас горох?] Варили 
й допіру варать. На поминки. І на весілля, було, вари-
ли! Ото на весіллі була, то там таке: то кисіль, то риба, 
а  борщ і кашу шоб було  – на вечеру. І  на поминках 
борщ і кашу дають.

ХЛІБ Як не бачиш, наступиш! А  то підойме, оддмухає 
і  собака ззість. Нельзя хліба вікінути. Дай жебрако-
ві. [...] [Коли не можна було пекти хліб?] Хліб на Роз-
дво не пекли і на Паску. То перед Роздвом напечеш, 
шоб на все свято. [Чи пекли хліб у п’ятницю?] Печуть 
і в п’ятницю, й в інші дні.

СТРАВИ КАШОПОДІБНІ З БОРОШНА [Чи робили у 
вас солодуху?] Робили. Розчинєли на ніч. Гречана мука 
і житня. Поставлять на плиточку, де тепло. А рано ва-
рили. [З чим її їли?] З хлібом. [Коли її робили?] Коли 
задумаєш. Мона завжди, вона посна була.
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ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО [Чи влаштовують 
у вас у селі спільні обіди на Престольне свято?] У нас 
до цього часу так, до цих днів. Престольний празник: 
приїжджають звідусіль, з чужих сіл до церкви люди. 
Всі ті родини, шоб піти поїсти, підкріпитися, то ва-
рять озвар, пекуть пиріжки, шоби там з дому могла 
принести. Там стіл великий, і  всі підходять, тарелки 
накладають. Коло церкви столи стоять і стільці, і всі 
сідають. І  беруть, шо там є, чи з компотом, чи з ки-
сельом. Частують людей. [Частують приїжджих? Чи 
кличуть їх додому?] Родина своїх кличе. Свій до свого 
йде. Чужий не йде. У нас так приймають.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Які культури вирощують у вашому 
селі?] Як колгосп ще був, вирощували жито й пше-
ницю. Зараз не сіють. Мукомельний завод розібрали, 
вивезли, розікрали. Тут все збирали, сушили, виво-
зили туди на переробку. Тоді була відлагоджена сис-
тема.  [...] У  лісі збираємо гриби, чорниці. Рибалкою 
промишляють: щука, рак, окунь, карп. [Промислово 
ловлять чи для себе?] Для себе, на річках. На озерах 
є спеціальне господарство, то там вирощують карпа 
на продаж. [А  що робили з грибами?] Тоді банок не 
було – сушили у печі. Клали на деко солому або сіно, 
а тоді гриби – і в піч. І вони сіном пахнуть. А тоді пере-
беруть від чорняка якого і намочать їх. Намокне, пере-
миють у двох, у трьох водах і ріжуть. Чи в борщ, чи в 
суп, чи й самиї жарять. І до картошки, і з хлібом. [...] 
[Чи робили запаси овочів: капусти, огірків?] Робили, 
заквашували. Й нині роблять. Теперка ми заквашуєм 
капусту, шоб була кисла, і  головками кладемо, шоб 
була на зиму на голубці, на салатік чи борщу зварить. 
А колись то [капусту] клали в погріб сиру, бо не мали 
того посуду. Огірків солили в бочках більше. А колись 
то мало й бочок було. [Чи солили раніше помідори?] 
Нє. [Kоли почали солить помідори?] Мало хто тоді 
понімав, шо то є – помідори. То старожили не знали. 
[Чим заквашували борщ?] Кидали яблука, в  кого є, 
сливи ілі клюкву. Вишню не клали. [Чи робили квас?] 
Квас робили хлібний. [А буряковий?] Було, небагато, 
бо ні в чому квасить було.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Які готували страви на що-
день?] Борщ капустний, борщ щавльовий. [Чи готу-
вали капусняк з пшоном?] Тоді не готували, тепер вже 
готуємо, п’ятнадцять-двадцять років хіба. А  раньше 
то в восточних областях його варили. Моя дочка в 
Дніпропетровській області замужем, то вона як при-
їде – наварить. То вона нас навчила його варити. [Які 
Ви знаєте польські страви?] Польський борщ: кар-
тошка, буряк, зажарка яка. [Чи варили кашу?] Кашу 
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варили. Вареники з сиром, з кашою пшоняною, кар-
тошкою. [З  якою начинкою Ви робите голубці?] Го-
лубців тоді не понімали, а вже во время війни, десь у 
[19]43-м приспособлялися. Усяке зілля приспособля-
лися заліплювати то в капусту, то в шо. [Чи робили 
затірку, галушки?] Робили галушки до юхи. Вареники 
й варениці робили. Пироги з сиром, пироги з кашою 
солоною, картошкою, а  тісто з питльового борош-
на, як ми кажемо «питльове». Мак начиняли, товкли 
мак. [Пироги варені? Вареники?] Варені й печені. [Які 
страви, на вашу думку, є суто українськими?] Борщ, 
каша, вареники, холодець, риба варена, риба жарена. 
[А  палюшки?] Палюхи? То така собі сімейна страва. 
Наша, українська, аякже. [Що готува з м’яса, сала?] 
З  м’яса котлєти робимо. [З  якого м’яса?] Свинина й 
телятина, більше – свинина. Колись птицю мало три-
мали, тепер дужче. П’ять-шість курей тримали, інди-
ків не тримали, гуси не тримали. До [19]48  року ми 
не знали, які то гуси, які то індики. А качки держали. 
[Чи їли качині яйця?] Конєшно, їли. І яєшню робили, 
і  в страву клали. З  тих яєчок можна все робить.  [...] 
Вареники варили із сиром. До сиру можна додати і со-
лодощів багато.

СТРАВИ З РИБИ [Що готували з риби?] І  холодець із 
риби, і жарили рибу. [У холодець із риби клали гри-
би?] Ні. Це вже тепер кажуть, шо роблять по-всякому, 
вже зараз як тільки хто шо задумає, то все робить. 
А колись була бєдность.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Біб був, фасоль-
ка і горох. [А сочевиця була?] І сочевиця була. Вари-
ли юшку й кашу, бабку пекли. Такі пишні, вкусні. Як 
робити? Намочують на ніч, рано перемиють, і тоді в 
миску і труть. Вона розмелеться так, як ото яєшня. 
Потому солять по вкусу і накладають на листи, у фор-
ми такі невисокі. І ставлять у пєчку, вона така виросте 
пишна. Зразу нічого не клали, кроме солі. А як пода-
вали, то, пожалуста, маслом чи олією. Колись менше 
було сала, бо його здавали, а  масло своє. Держали 
три корови, то молока хватало. [...] Солодуху як роз-
чиняють, то обично беруть житнє борошно, гарачу 
воду ллють і перебивають, як яєчню, шоб воно одно-
масово було. І  ставлять на ніч, і  воно кисло-сладке 
робиться. І рано беруть у кострулю і варять. Ну тоже 
мішають, бо воно пристане чи збіжить. І  то зветься  
«солодуха». 

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Що робили з 
молочних продуктів: сир, сметана, молоко?] Масло, 
єслі єсть запас, беруть перетоплюють і  у фарфоро-
ві горщички заливали. Посолять, воно солонкувате, 
по вкусу. Заливають закривають крепко, та й на хо-
лод. Холодільників не було, а були солом’яні криші. 
І в коморі під кришею сохранялося все в холодному 
місці. До сиру беруть сметану чи масло, присолюють, 
беруть такими шматками, як пиріжки, скручують – і 
на листи і в піч легеньку. Засихає, і це називали «сир 
в ґомулках». Сушили ціле літо. Зате зимою  – яка то 
вкуснятина. Наріжуть і в картошку помнуть. [До 
локшини клали чи до палюшок?] Да. До лапші, і  до 
палюшок. В  нас кажуть «лапша», а  в восточних об-
ластях  – «локшина». А  тепер макарони з магазину. 
Розвернуть, наріжуть кусками  – прямо, як свіжий 
сир. По вкусу посоляний. Як у нас кажуть, «покраша-
ний». Вареники ним зверха покрасять, варениці. [...] 

Квашу готували. Сметану готували. [Яку сметану?] 
Кип’ятять молоко, потому вершки туда чи сметану 
і ставлять, вона закваситься, і  як сметана зробить-
ся. У  нас  – «сметана», у  восточних областях кажуть 
«ражанка». [...] Із місцевих страв колись була обмач-
ка – це коли сир відійде і його сметаною розбавляли. 
Потім стали називати «відігріванка». Тобто тільки 
відійшов сир, сироватку при цьому відціджували, 
але не сильно. Сир залишався вологуватий. І тоді за-
правляють кислою або солодкою сметаною – кому як 
подобається.  [...] [Що для українця сало?] Тут най-
більше держали свиней. А  як малі свині, мало сала. 
Сало треба. [Чи можна жити в селі без сала?] Нє, так 
як наш народ привик, і наша вся країна – де не кинь, 
скрізь українське сало! Сало й на зажарку, сала кусок 
взєв і кусок хліба врізав – вже й не голодний, ситий. 
І в дорогу давали, на полудень їсти.

ПОМИНКИ [Чи готують у вас горох?] Обязатєльно, ва-
рять на поминки, гарачий ставляють. Теперка й капус-
няк, а колись раньше – борщ. [Які ще страви готують 
на поминки?] Борщ, горох, пиріжки, рєпа, як єсть. 
Єслі піст, то посний стіл: рибка, огірки, цибулька, 
грибки, горох, сельодочка. А як не піст, то, пожалуста, 
м’ясо і холодець і всьо-всьо. [Чи готують коливо чи 
канун або ситу?] То до церкви несуть  – коливо. [Hа 
стіл на поминки ставлять?] Ставляють. У церкві хто є, 
той підійде, візьме собі ложечкою колива, а остальноє 
тут лежить. І  хто проводить, беруть. Кажда людина 
підходить і промовляє: «Покійнику Царство Небес-
не!». [З чого роблять коливо?] Прамо з пшениці. Ну, 
кутя. І  медом покрашать. Із водичкою. [Чим коливо 
відрізняється від куті?] Таке саме, тільки ж кутю ва-
рять на Різдво, а коливо – на поминки.

ХЛІБ Не пекли при совєцкой власті, з сорок дев’ятого, 
скажем, стали їздить у восточні області на заробіток, 
пшеницю заробляли, привозили. То ми стали багатші. 
Заводи восстановляли, ферми, заробляли, привози-
ли гроші, зерно. [Що робили з тим зерном?] І  стали 
мати пшеницю на хліб. І якщо був свій млин, то моло-
ли на петель, а єслі разовий мололи, то на хліб тільки. 
[Де тут був млин?] У нас у селі. І досі є. Своє мелеш, 
своє получаєш. [Жито на борошно мололи?] Мелють. 
І теперка люди сіють жито. [Який хліб більше печуть: 
житній чи пшеничний?] У нас колись пшениці не рос-
ли. Як прийшла совєцька власть, і  стали колгоспи, 
стали сіяти пшеницю, так вона давала по сорок, по 
п’ятдесят центнерів з гектара. При совєцкой власті, 
хоч і зерно було, як було 16 копійок чорний хліб, бу-
ханка, і 18, а білий – 20, то хто буде пекти? Привезуть, 
тут радом магазин був, хто буде пекти? [А тепер знову 
печуть?] А теперка печуть. [Чи є якісь заборони, коли 
не можна пекти хліб?] Раньше не пекли в неділю. Тому 
шо шість днів мир дєлався – для діла, а день седьмой – 
Господу Богу твоєму. Неділя – для отдиха. Тепер народ 
не став так празнувать неділю.

НАПОЇ Черніка у нас водиться, її раньше сушили, бо не 
було банок, не було цукру. Теперка в банках закрива-
ють. Беруть сушать, гарна сухая така, солодка стає! 
Беруть звечора варять грушок, намиють сухих, і чор-
ниць насиплють зверху, великий горщик. [Як це на-
зивалося?] Звар, озвар. Воно постоїть, тії чорниці, тії 
грушки, воно солодіє, і стає солодке, як з цукром. [Чи 
вважався узвар останньою стравою на гостині?] То 
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треба солодке давати. То теперка, а тоді давали кисіль. 
Але то був кисіль гречаний. З  гречки крупа, водою 
наливають і ставлять на ніч, шоб вона так подойшла, 
шоб аж бульки пустила. Бродить. А рано макогоном 
розтирають і проціджують на сито. Ту жидкость в ка-
струлю, варять і помішують, бо воно буде пригарюва-
ти всігда. І звариш кисіль гречаний. Можна з сахаром. 
Виливаєш в якусь плоскую посуду, шоб захолов. І воно 
так застигне, шо ти можеш куски тії брати в руку. [Чи 
додавали туди ягоди?] Нє-нє-нє. Буває, олію – з сіллю. 
А якшо з сахарєм, то тоді соли ні. І то дуже вкусний. 
І теперка, хто сіє гречку, роблять. [Чи робили кисіль 
з вівса, з толокна?] З вівса робили, але в гостину – ні, 
тільки собі. Тепер крохмаль кладуть. То туди можна і 
ягоди: чорниці, малинку, клубніку. Варить, а тоді роз-
вести крохмаль і вливати потроху – буде фруктовий 
кисіль. Або купляй в магазині. [Які напої готували й 
готують для гостей?] Колись горілки трохи постав-
лять, не так, як тепер. [Скільки треба було ставити, 
наприклад, на весілля?] Двадцять літрів! На велике 
весілля. А на мале – то було п’ятнадцять літрів, і то на 
кілька днів на усіх. Теперка, кажуть, по 200–300 чоло-
вік звуть, то треба 100 літрів. 

ГОСТИНА [Чи потрібно на гостині людей припрошу-
вати?] Треба казати: «Пийте, їжте гості!», «Пожалус-
та», – приглашать. [Чарку ставлять кожному, і відколи 
так? Чи підносили чарку гостям, чи біля кожного була 
своя чарка?] Колись дві-три стопки поставлять, я на-
лила собі, випила, ви  – собі. Скілько там  – полови-
ну чи цілу стопочку. І далі по колу. Не так, як тепер: 
кожному тарелочка под носик, і  стаканчик. І  пожа-
луста, їж-пий. [Kоли чарку піднімають, чи промовля-
ють якісь слова? Чи можна просто випити й нічого не 
сказати?] «Здорові були!» або «Будьмо здорові!» [Що 
казали на поминках?] «Царство Небесне!», «Хай буде 
земля пухом!» [Чи можна на поминках пити хазяйці, 
хазяїну? Чи вони тільки частують?] Людей частували. 
Даже та родина, єслі багато людей проводило покій-
ного, то не сідають, а  вже посля. Людей обслужать, 
люди розійдуться, тоді вони поминають.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ [Коли забороняється корис-
туватися ножем і виделкою?] [На] Усікновєніє Івана 
Предтєчі. [...] [Чому українці не їдять конину?] Тіль-
ки в ковбасі їдять. [А  як коня забивали, не їли?] Ні, 
в  нас не їли. В  нас український народ, як держить 
коня, то здають на ковбаси. А там ковбасу зроблять, 
то ми їмо й не відаємо. А хто його знає, чому? У нас 
свині держать. А євреї свинини не їли. Теперка татари 
коней їдять. І з другої нації – для них сама вкусняти-
на  – конятина. [Чому не можна їсти вужів чи жаб?] 
Німці їдять жаби. Чому наші не їдять? Значить, вона 
нашому народу не принадлежить! Білошкірому наро-
ду отаке їсти! То тілько ті чорношкірі їдять гадюки – 
зразу голову одітне, а  тоді шось варить. Шось воно 
нашому народу не пристить. Ніхто ні з руських, ні з 
білорусів, ні з нашого народу. [А поляки їдять?] Ні-ні-
ні, не їдять. [А кров’янку можна їсти?] Кров’янку? Та 
всі наші народи християнські її їдять. [А  євреї їдять 
кров’янку?] Єслі вона з телятини, то їдять, а  єслі з  
свинини, то нє.

КОРОВАЙНИЦІ [Чи є якісь заборони для кухарок, які 
готують на весілля, на поминки чи на хрестини?] Ко-
ровай як ідуть пекти, то дотримуються. Теперка то за-

казують у пекарні, а  то хрещена мати пекла і зовуть 
жіночок, шоб у парі: чотири пари, шість чи вісім пар 
жінок. Тіко шоб до пари. [Bони можуть бути розве-
дені чи вдовиці?] Ні-ні-ні. Покиданки, розведені – ні. 
Тілько ті, шо в парі живуть. Хто в парі добре живе, 
той приступає печи коровай. [Чи може жінка під час 
місячних йти до короваю?] Краще не йти. Така жінка 
сама не ходить. Куховарить то вона буде, но на коро-
вай не піде.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ Раньше на родини носи-
ли. І тепер, конєшно, несуть якісь праники, колись – 
вареники, озвар. Коли провідували роділлю, розпо-
відала мати, глечик кислого молока з картоплею або 
здорових вареників [носили]. В нас робили саме здо-
рові вареники, бо швидше було їх робити, і щоб було 
чим наїстися, казали. Сім’ї ж великі. По сусідству у 
нас білоруси теж робили великі вареники, то їх, смі-
ючись над ними, називали «оріховські пароги». Вони 
говорили – пароги. [А жінка при місячних може йти 
до породіллі?] Може йти.

ПОСТУВАННЯ [Чи дотримуються нині посту?] У  нас 
обязатєльно. В  середу й п’ятницю цілий год. Навіть 
календар є – коли гриби, коли рибу, коли зовсім хліб 
і вода. А  Великий піст  – то вобше колись дотриму-
вались. То тілько діти і больна людина уже їсть мо-
локо там. А  теперка, як хто. Скажемо, наша сім’я  – 
Пилипівка, Великий піст, у  Страсний піст і середа 
і п’ятниця  – то постує. [Чи постяться на Петрівку?] 
Раньше постували, а теперка вже ні. Спасівку, то тре-
ба дотримуватися, але, бачите, як тяжка робота, то 
треба силу. Як ти добре не поїси, то не будеш добре 
й робити. [Пилипівського дотримувалися дужче?] 
Да. Наші батьки, матері дотримувались. [Чи правда, 
що в зимові м’ясниці скасовуються пости в середу й 
п’ятницю?] Так-так. Усе їсти можна. 

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ [Як називаються прийоми 
їжі протягом дня?] Перше  – сніданнє, [потім] обід, 
полудень, вечеря. [Cкільки разів на день їдять?] Три 
рази. А влітку сніданнє, обід, полудень був, ну, й ве-
черя – чотири. [Xто переважно готував їжу, пік хліб?] 
Мати. Може й невістка готувати, бо, знаєте, єдна гото-
вить, а друга робить шось. У нас не було так: єслі взя-
лися готувати, значить сімейно. Може, воно й добре 
так, але часу більше лишається на інші роботи. [Xто 
на стіл подає?] Та, шо готовить, то та й подає. [Вона сі-
дає за стіл разом з усіма?] Сідає. Раніше з одної миски 
їли, а теперка кожному тарелочка. [Діток годували так 
само, як і дорослих, чи якось інакше?] Малим кашку 
готовили з молочком. Солодкого не рекомендуєть-
ся давати, бо буде золотуха, трошки можна. [З якого 
віку починають підгодовувати?] З півгода. [До якого 
віку дітей годували грудним молоком?] Хто як хоче. 
Год, півтора. [Як відлучали дітей від грудей?] Перцем 
мажуть груди.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Чи 
готують кутю на Святий вечір?] Готовлять. Оріхом 
посипають, медом. І раніше так само. Колись із ячме-
ню [готували], а  теперка  – рис. І  з пшениці. Хто як. 
[Що готували на Масляну?] На Масляну не можна 
їсти м’яса, то [готували] пиріжки з сиром, маслом, 
яїчка – отаке во. Пирожки варені. Це ми говоримо про 
інтелігентну їжу, а в нас – хто шо має, то й їсть. А бу-
ває, шо має одну картошку. 

ШАЦЬКИЙ  РАЙОН
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Іного, то не сідають, а  вже посля. Людей обслужать, Іного, то не сідають, а  вже посля. Людей обслужать, 
люди розійдуться, тоді вони поминають.Ілюди розійдуться, тоді вони поминають.

ОВІ ІОВІ [Ко І[Коли забороняється корисІли забороняється корис
туватися ножем і виделкою?] [На] Усікновєніє Івана Ітуватися ножем і виделкою?] [На] Усікновєніє Івана 
Предтєчі. [...] [Чому українці не їдять конину?] ТільІПредтєчі. [...] [Чому українці не їдять конину?] Тіль
ки в ковбасі їдять. [А  як коня забивали, не їли?] Ні, Іки в ковбасі їдять. [А  як коня забивали, не їли?] Ні, 
в  нас не їли. В  нас український народ, як держить Ів  нас не їли. В  нас український народ, як держить 
коня, то здають на ковбаси. А там ковбасу зроблять, Іконя, то здають на ковбаси. А там ковбасу зроблять, 

даємо. А хто його знає, чому? У нас Ідаємо. А хто його знає, чому? У нас 

М
ну чи цілу стопочку. І далі по колу. Не так, як тепер: 

М
ну чи цілу стопочку. І далі по колу. Не так, як тепер: 
кожному тарелочка под носик, і  стаканчик. І  пожа

М
кожному тарелочка под носик, і  стаканчик. І  пожа
луста, їж-пий. [Kоли чарку піднімають, чи промовля
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луста, їж-пий. [Kоли чарку піднімають, чи промовля
ють якісь слова? Чи можна просто випити й нічого не 

М
ють якісь слова? Чи можна просто випити й нічого не 
сказати?] «Здорові були!» або «Будьмо здорові!» [Що 

М
сказати?] «Здорові були!» або «Будьмо здорові!» [Що 
казали на поминках?] «Царство Небесне!», «Хай буде 

М
казали на поминках?] «Царство Небесне!», «Хай буде 
земля пухом!» [Чи можна на поминках пити хазяйці, Мземля пухом!» [Чи можна на поминках пити хазяйці, 
хазяїну? Чи вони тільки частують?] Людей частували. Мхазяїну? Чи вони тільки частують?] Людей частували. 
Даже та родина, єслі багато людей проводило покійМДаже та родина, єслі багато людей проводило покій-М-
ного, то не сідають, а  вже посля. Людей обслужать, Много, то не сідають, а  вже посля. Людей обслужать, 
люди розійдуться, тоді вони поминають.Млюди розійдуться, тоді вони поминають.

ли забороняється корисМли забороняється корис
туватися ножем і виделкою?] [На] Усікновєніє Івана Мтуватися ножем і виделкою?] [На] Усікновєніє Івана 
Предтєчі. [...] [Чому українці не їдять конину?] ТільМПредтєчі. [...] [Чому українці не їдять конину?] Тіль
ки в ковбасі їдять. [А  як коня забивали, не їли?] Ні, Мки в ковбасі їдять. [А  як коня забивали, не їли?] Ні, 

п’ятницю?] Так-так. Усе їсти можна. 

М
п’ятницю?] Так-так. Усе їсти можна. 

РМРЕЖИММЕЖИМ
їжі протягом дня?] Перше  – сніМїжі протягом дня?] Перше  – сні

Ф
так? Чи підносили чарку гостям, чи біля кожного була 

Ф
так? Чи підносили чарку гостям, чи біля кожного була 
своя чарка?] Колись дві-три стопки поставлять, я на Фсвоя чарка?] Колись дві-три стопки поставлять, я на- Ф-
лила собі, випила, ви  – собі. Скілько там  – полови Флила собі, випила, ви  – собі. Скілько там  – полови- Ф-
ну чи цілу стопочку. І далі по колу. Не так, як тепер: Фну чи цілу стопочку. І далі по колу. Не так, як тепер: 
кожному тарелочка под носик, і  стаканчик. І  пожа Фкожному тарелочка под носик, і  стаканчик. І  пожа- Ф- Ф

обязатєльно. В  середу й п’ятницю цілий год. Навіть 

Ф
обязатєльно. В  середу й п’ятницю цілий год. Навіть 
календар є – коли гриби, коли рибу, коли зовсім хліб 

Ф
календар є – коли гриби, коли рибу, коли зовсім хліб 
і вода. А  Великий піст  – то вобше колись дотриму

Ф
і вода. А  Великий піст  – то вобше колись дотриму
вались. То тілько діти і больна людина уже їсть мо

Ф
вались. То тілько діти і больна людина уже їсть мо
локо там. А  теперка, як хто. Скажемо, наша сім’я  – 

Ф
локо там. А  теперка, як хто. Скажемо, наша сім’я  – 
Пилипівка, Великий піст, у  Страсний піст і середа ФПилипівка, Великий піст, у  Страсний піст і середа 
і п’ятниця  – то постує. [Чи постяться на Петрівку?] Фі п’ятниця  – то постує. [Чи постяться на Петрівку?] 
Раньше постували, а теперка вже ні. СпасіФРаньше постували, а теперка вже ні. Спасі
ба дотримуватися, але, бачите, як тяжка робота, то Фба дотримуватися, але, бачите, як тяжка робота, то 
треба силу. Як ти добре не поїси, то не будеш добре Фтреба силу. Як ти добре не поїси, то не будеш добре 
й робити. [Пилипівського дотримувалися дужче?] Фй робити. [Пилипівського дотримувалися дужче?] 
Да. Наші батьки, матері дотримувались. [Чи правда, ФДа. Наші батьки, матері дотримувались. [Чи правда, 
що в зимові м’ясниці скасовуються пости в середу й Фщо в зимові м’ясниці скасовуються пости в середу й Фп’ятницю?] Так-так. Усе їсти можна. Фп’ятницю?] Так-так. Усе їсти можна. 

Е
ючись над ними, називали «оріховські пароги». Вони 

Е
ючись над ними, називали «оріховські пароги». Вони 
говорили – пароги. [А жінка при місячних може йти 

Е
говорили – пароги. [А жінка при місячних може йти 
до породіллі?] Може йти.

Е
до породіллі?] Може йти.

НН ЕНН ЕЯ ЕЯ [Чи доЕ[Чи дотримуються нині посту?] У  нас Етримуються нині посту?] У  нас 
обязатєльно. В  середу й п’ятницю цілий год. Навіть Еобязатєльно. В  середу й п’ятницю цілий год. Навіть 
календар є – коли гриби, коли рибу, коли зовсім хліб Екалендар є – коли гриби, коли рибу, коли зовсім хліб 
і вода. А  Великий піст  – то вобше колись дотримуЕі вода. А  Великий піст  – то вобше колись дотриму
вались. То тілько діти і больна людина уже їсть моЕвались. То тілько діти і больна людина уже їсть мо
локо там. А  теперка, як хто. Скажемо, наша сім’я  – Елоко там. А  теперка, як хто. Скажемо, наша сім’я  – 
Пилипівка, Великий піст, у  Страсний піст і середа ЕПилипівка, Великий піст, у  Страсний піст і середа 
і п’ятниця  – то постує. [Чи постяться на Петрівку?] Еі п’ятниця  – то постує. [Чи постяться на Петрівку?] 
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СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Чи 
печуть на Великдень паску?] Конєшно, печуть. Кра-
шанки красять, писанки писали воском. Малювали. 
Як хто хоче, хто вміє. Беруть віск, розтопляють, бе-
руть жесті кусочок, палочку, на неї прикріплюють 
ту жесть, кладуть в ту трубочку той віск і малює чи 
там йолочки, чи фігурки які, хрестики. Красять у ци-
бульний одвар. [Куди дівали шкаралупки від свяче-
них крашанок?] Їх не можна викидати, але теперіш-
ня молодьож то кидає. Треба так робити: шкарлупки 
взяти, потовкти і оддати курям  – будуть добре не-
стися. А  по-друге  – взєти їх намочити, шоб вони з 
тиждень помокли, оті шалапайки, і беруть їх од ко-

лорадських жуков. Кроплять і розкидають по полю.  
Допомагає. 

ПОМИНКИ Буряк варили, цукор виварюючи. Із жу-
равлини варили кисіль. Гречаний кисіль: гречку пе-
репускають кілька разів (через м’ясорубку), перепо-
лоскують – вимивають, добавляють крохмаль, варять. 
Потім розливають його у великі миски, розрізають, 
поливають олією і тоді хто любить із сіллю, а хто лю-
бить із цукром їдять. Вівсяний варили кисіль, але він 
не такий смачний. А гречаний дуже смачний. Подава-
ли ці страви на обід, як у кого хто вмер. В основному 
фрукти сушили – грушки, яблука – і варили компот, 
узвар, часом їх використовували на начинку у пироги.
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ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ [Хрестини 1920–
1930-х рр. ХХ ст.] Вибирають кумів з ближніх роди-
чів чи друзів. Куми несуть дитину в церкву хрестити. 
Мати дитини дає хлібину для попа. Беруть одну пару 
кумів, дуже рідко – дві. Як вернуться, обідають. Поки 
куми в церкві, батько й мати готують їсти. Варять 
борщ, кашу з молоком, картошку з м’ясом тушать, 
кисіль з крохмалю білий чи красний. Як принесуть, 
дитину кладуть на кожух, «щоб був багатий, як кожух 
кудлатий», а тоді на кожух сідають куми. І сидять так 
за столом. Людей кликали небагато, бо була велика 
бідність. Бувало, варили просто борщ і кашу. Після 
[Другої світової] війни на хрестини варили капусняк, 
кури різали, пекли пироги з капустою, сиром, карто-
лю тушили, кашу пшоняну варили до молока чи до 
смаженого сала, кисіль. Пили вино куповане і само-
гонку. Варили бражку з фруктів, ягід, настоювали на 
дріжджах, пили, поки свіжа й не гірка. Варили перцов-
ку: варені груші й ягоди настоювали, відціджували, 
солодили сахаром, перчили гостро перцем. Кличуть 
рідню  – сестри, брати, сусіди, куми з перших дітей. 
Перша чарка бабі (пуповій), друга матері. Тоді батько-
ві, тоді хрещеним і далі по рідні. Гості несуть мідяки й 
сиплють матері за пазуху, щоб було молоко.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Щоб у роділлі прибувало молоко, 
брали вдосвіта з колодязя першу воду так, щоб ніхто 
не бачив, – непочата вода. Кидали туди окраєць хліба. 
Тоді наливали в гладущик воду, накривали цим хлібом 
[...] Роділля їсть хліб, п’є воду – і в неї прибуває моло-
ко. Баба ходила до роділлі днів три, порається, як нема 
кому одвідувати, а тоді вже й сама роділля потроху по-
чинає й хліб пекти, й варити їсти. [...] Хліб несли гості 
й на хрестини, й на свайбу. А вже після війни не несли, 
тільки якісь подарки. І їжу не несли ніяку, ні хліб, ні бо-
рошно, ні яйця. Поки баба бабувала (до війни), роділля 
їй дякувала: давала хлібину, платок, сала шмат, і так на 
всі великі празники, більш на Різдво, Паску.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Діти [бабині «онуки»] не-
суть на Святвечір їй вечерю: кутю, груші варені, хліб, 
штук три пиріжки з маком. Маком начиняли, а не за-
вивали пироги. Тоді вже стали носить своїм рідним 
бабам. А тепер вже й це покинули.

* До 2016 р. – м. Дніпродзержинськ.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ На свайбу печуть коровай (ко-
лись і тепер). Коровай прикрашають квіточками з 
тіста, шишечками, у спідній корж запікають гроші, 
хоч бідні, хоч багаті. Спідній корж належить музи-
кам. Музика до війни була скрипка, бухало й гар-
мошка. Печуть шишки, щоб кликать на свайбу, і да-
ють тим, хто прийде. Печуть два калачі у молодого, 
треба матері молодої везти. Заплетений з трьох кіс. 
Молодий дарує тещі калачі й чоботи. У молодої ро-
блять дивень. Це калач, а в нього встромлені з двох 
боків теренки – обмотані тістом гілочки чи очере-
тинки, прикрашають цукерками, обмотують черво-
ними нитками . По селах і досі таке печуть, а  тут 
вже й забули.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ До війни на свайбу варили 
борщ чи капусту, тушили картошку, варили кашу 
пшоняну. Озвар чи кисіль з груш, перцовку з варе-
них груш і вишень, яку солодили і сильно перчили. 
Така економія була для горілки. Тепер горілку же-
нуть, вино купують, ситро. Роблять салат «Олів’є», 
ріжуть ковбасу, печуть пиріжки до сметани.

ПОМИНКИ На поминки – обід – варять канун з рису 
(до війни з ячменю чи кришеного хліба), солодкої 
води. Їдять по три ложки наперед. Тоді борщ чи ва-
рена капуста, і ще, що є. Їдять ложками, вилки не 
дають, колись їх і не було, а  тепер не годиться на 
обід, «щоб очі покійному не колоти». Поминають 
на дев’ять, сорок днів, півгоду і  год. І  на Проводи 
канун варять.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Святвечір варили кутю з товченої цілої пшениці чи 
ячменю, маку, меду чи сахарю. Кутю оставляли на 
ніч на столі, і ложки сподом догори, щоб побачити, 
чи приходили душки вечеряти. Все пісне: борщ чи 
капуста, вареники, каша, картошка, озвар. Пиріж-
ки з капустою, рибу жарять. Просіл [солона в ропі 
з оцтом риба] вимочували і жарили. Не було оби-
чаю, щоб дванадцять страв. На Різдво – скоромне: 
борщ зі свининою, ковбаса, ковбик, холодець з хро-
ном. Доїдають кутю. На Новий год  – Багата кутя. 
Скоромне. На Хрещення – Голодна кутя. «Іди кутя 
з покутя, а озвар на базар». На Андрея вишню са-
довили у бутилку, щоб зацвіла до Нового году. Лен-
тою перев’язували. Як зацвіте – щастя буде в хаті. 
У калиту не грали. Балабушки пекли дівки, собаку 
пускали – чию першу вхопить, та скоро заміж піде. 
Дівки ворожили, чобіт кидали через хату й диви-
лись, куди носком покаже, туди заміж іти. А хлопці 
чатували й чобіт крали, а тоді могорич вимагали.
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НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН

с. Василівка
Записала Л. Артюх 1983 р.  

у с. Василівка Новомосковського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

від Трохимченко Євдокії Семенівни, 1918 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Два старости і молодий 
беруть хлібину, без хліба ніколи не йдуть, і могорич. 
Якщо молода й батьки згодні, молода перев’язує ста-
ростів рушниками навхрест і обмінюють хліб. Хліб 
молодого ріжуть на стіл, а молода дає свій. Могорич 
розпили, договорили, коли свадьба. Як не согласна, 
хліб не ріжуть на стіл і не міняють. При перев’язуванні 
ше договоряються про придане. Якщо батько замож-
ний, то дає за молодою телицю. Тепер гроші, крам чи 
коври які. У суботу перед весіллям вечорини у кож-
ного свої – молодий з боярами, а молода з дружками. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Тоді ж у молодої печуть дивень і 
вбирають квітками, лєнтами, конфетами. [...] Мати в 
цей час обсипає молодого житом. [...] Приглашають на 
свадьбу з старшою дружкою, дружки співають. Друж-
ка несе вузлик з шишками. Всім, кого кличе, – шишку 
дає. У молодого так само, бояри не співають до шиш-
ки. Коровай і шишки печуть в обох. У молодого пекли 
граблі батькові молодої, сову  – велику шишку, очі з 
ягід. Дарують молодої матері, як він приїде по молоду. 
У молодої – дивень. Ріжуть гілки беседки, то лізка, або 
з очерету. Тісто прісне тонко розкачують, обплітають 
гілки й печуть на листі. Печуть корж з прісного ж тіс-
та й ті дивні випікають. Їх багацько треба. Штук по 
сто й більше – родичам і дружкам. Лєнтою зв’язують 
Тепер просто зв’язують без коржа. Як молодий при-
їжджає по молоду, везе гільце, дружко ним трясе. Ди-
вень і гільце стоять на столі, коли в молодої гостюють. 
У  четвер печуть коровай і шишки. Коровайниці не-
суть яйця й молоко. Коровай прямокутний, такий як 
лист. Не плетуть, тільки тісто, а зверху – шишки, пта-
шечки, цвіточки з тіста того самого, тільки крутіше 
замішаного. Обперізують поясочком з тіста. У  обох 
два короваї печуть: один для своєї рідні, другий для 
нової. Загортають у скатерть. Не запікають нічого 
[всередину]. Зерном обсипають молодого, коли моло-
ду привозили, то його мати їх обох молодих обсипала 
коло гільця. Коровайниці – сусідки. Мати гукає на ко-
ровай і шишки, а на дивень – молода, бо його роблять 
молоді, а увечері дивень гуляють. Їх бува душ п’ять-
шість коровайниць. Місять двоє і тісто на шишки не 
ріжуть, а рвуть. Як посадять в піч, мати ставить під 
стіл графин з водкою, витягає горілку й вгощає. Ко-
ровайницям дають усім по шишці. Дівчатам шишки 
не дають, тільки частують водкою. У молодого піч ви-
мітає дружко. Мітла украшена в цвітах. Самі коровай-
ниці й садовлять коровай у піч. Коровай не красили 
зверху нічим, тільки умотували в скатертину. Дивень 
убирали лєнтою. Тепер коровай рідко роблять, уже го-
дів чотири-п’ять заказують в городі в пекарні, а шиш-
ки печуть, дивень роблять. Шишки тепер роздають 
з короваєм, бо людей багато, короваю на всіх не ста-
чить, то комусь шишка. Як кличуть на свальбу, тепер 
шишку не дають. Коли молода навіть має дитину, з ди-
тиною, коровай печуть: «Не дитина покриває голову, 
а вінець». Повторниий шлюб роблять без свадьби, без 

короваю. Ділять коровай у молодої. Поїзд приїхав, 
вона роздає дивень усім родичам, їй за дивень гро-
ші дають. Дають коровай, тоді шишки і чарку, а гості 
молодих дарують. Молодим дають коровай у коморі. 
Колись молодій помагала свашка, вона брала подарки, 
а молоді обходили з тарілкою. Дружко наливав горіл-
ку і клав на тарілку коровай. Мед не давали. Первим 
дають хрещеним і рідним коровай.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Поїзд привіз молоду, погуляли, 
тоді йдуть по тещу, ведуть під руку, кують, підпалю-
ють, а вона за це конфети й горілку дає. Брати несуть 
обмінювати коровай до молодої. Поїзд приїхав – по-
ділили коровай. У  молодого ділять теж за даруван-
ням. Молодих за стіл заводять через хусточку. З хлі-
бом-сіллю батьки і в неї, і в молодого. Як привезуть 
придане, її роздівали і наряжали, міряли все, шо з нею 
привезли: Тоді везуть придане й хліб. На понеділок 
усі, хто гуляє на свадьбі, несуть курку, кожний, там 
патрають, варять і їдять  – «кури їсти». На вівторок 
збираються «маслаки вимітать», приходять з мітлою 
й махають нею по хаті. Тільки дивись, шоб чогось ко-
рисного не вимели. Для сміху «Суд» буває, коли кури 
їдять. Судять того, як хто шо скаже не те, провинить-
ся, то за провину його й судять. Якщо суд присудить 
коньяк, то той на «Щастя» приносить, не обійдеться. 
В другу неділю – «Щастя» – приглашоні приходять до 
молодого з пляшкою і гуляють. Весільний стіл: борщ, 
холодець, тушена картошка, капуста тушена, пиріж-
ки, сметана (ряжанка), солоні огірки, квашена капус-
та, помідори. На останнє – озвар, тепер часто кажуть 
«кампот». Тепер все так само, тепер багато більше: 
ще й риба смажена, риба холодна, перець начинений, 
ковбаса. Замість борщу бува капусняк. І ше котлети, 
голубці, тефтелі – все з м’яса, свинина більш. Колись 
цього не було. У борщ – курятину. У понеділок варили 
з курями локшину на снідання. Снідать несуть моло-
дій родственники, не всі, не вся беседа. Тоді ж молоду 
підміняють, шуткують. Вони пиріжки несуть. Їх зази-
вають у хату, закривають віконниці, палять перець – 
«викурюють сватів з хати». Озвар, кампот – остання 
страва  – виганяйло. Молоді їли за столом і  по чарці 
пили, по одній. І тепер так.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Коли йдуть в гості, носять хліб. 
В других селах – калач. На святки несуть вечерю і хліб. 
На весілля гості йдуть з хлібом і горілкою. На сватан-
ня йдуть з хлібом. Раньше в церкву вінчатись не несли 
хліб, тепер у сільраду на розпис з хлібом [ідуть]. Там 
їх встрічають з хліблом-сіллю. І дома молодих батьки 
встрічають хлібом-сіллю. Кажуть «Без хліба суха бе-
сіда». Усе й досі я з хлібом їм – і сало, і яблуко. Батько 
мій був вареники з вишнями поїв, а ту юшку, шо вибі-
гла, хлібом підібрав. Без хліба – голод. Колись мати ка-
зала, шо й крихти не слід викидать. Як упав, дай курям 
чи худобі, не топчися по ньому, бо гріх великий. Хліб 
після поминів, як остається, то можна сухарі сушить, 
худобі давати. От свиням якось не дають. Весільний 
хліб так само можна сушить і худобі давать.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Борщ варимо й на щодень, 
і  для гостини. Борщ червоний з буряком. Тепер бу-
ряки не квасять, помідорами заправляють [тут помі-
дори називають «баклажани», а  баклажани  – «сині», 
«синенькі»]. Весною варять зелений борщ із щавлем, 
кропивою, зеленою цибулею. Я люблю зелений борщ 
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із сироваткою і вареним яйцем. Капусняк роблять 
у нас такий, шоб усе було перетерте. Коли варять із 
м’ясом, то зразу його варять з цибулею. Коли вже по-
шти готове, кидають промите пшоно, так, шоб коли 
звариться, було рідкіше за куліш. А тоді капусту сиру 
труть на тертушку чи пропускають через м’ясорубку, 
і моркву, петрушку. Колись був у мене пастернак, він 
добрий і солодкий. Половина капусти  – квашеної. Її 
дрібно ножем посічу. Все перетерте кидаєш у капус-
няк, раз перекипить, соли, перчи, як не кислий, додай 
капустяного розсолу. Як свіжа капуста літом, то тоді 
помідорами чи томатом заквасиш. Як без м’яса, то чи 
салом затреш, чи пісний на олії теж добрий. Варимо 
локшину, галушки. Колись затірку варили. Тепер біль-
ше макарони. З круп – супи, каші – пшоняна, гречана. 
Гречки мало стало, а  дарма, бо дуже добра. Для ді-
тей – манка на молоці, киселик з крохмалю. Картошку 
варимо, тушимо й жаримо. Вареники з сиром, ягідь-
ми, картошкою, капустою, голубці тепер з м’ясом, ко-
лись – із пшоном і шкварками.

НАПОЇ П’ємо озвар, квас-сирівець, чай стали пити. Ко-
лись чай пили з вишневого гілля. Тепер чай купують. 
Каву ми не любимо, а молоді собі роблять.

ПОСТУВАННЯ Колись багато риби було. Й самі ловили, 
й купували. Пости держали, більше  – Великий піст. 
Тепер не постують, хіба тільки старі. Я тільки в середу 
й п’ятницю в піст постую. А замолоду держала. Осе-
ледцю батько цілу діжечку купував. Картошки нава-
римо, огірок чи капуста – й ситі. В середу й п’ятницю 
рибу ніззя їсти, а так весь піст, у кого гроші були. У су-
боту хліб пекли й пиріжки, то у неділю пиріжки їли, 
пісні: з картошкою, тушеною капустою, кашою, пече-
ним кабаком, з рибою. Рибу почистиш, привариш, об-
береш од кісток, на сковороду з смаженою цибулею, 
туди перчику, сольки. Така добра начинка. Вареники 
варили з пісною начинкою, бувало з маком. Борщ чи 
капусняк варили без сала, тільки з олією. Вже більш не 
конопляною, а сояшниковою. А сім’яна була ше рань-
ше, ше до війни. Діти макуху їли, любили гризти, то 
нам такі конфети були. З макухи робили пісне молоко. 
Ну я вже не робила. А мама мняла макуху, заливала 
окропом, тоді варила. Як закипить, зверху збирала 
піну, то дітям до каші. А тоді одціджувала, насіння ви-
кидала курям, а ту юшку – то молоко пісне. З ним в 
піст кашу їли, галушки на ньому варили.

ПОМИНКИ Поминки у день похорону – обід. На дев’ять 
день ходять увечері старушки, готують і вечеряють – 
помини. На сорок днів  – помини. І  в півгода, год. 
Тепер на дев’ять день роздають пиріжки, а  не поми-
нають. Раньше поминали в дванадцять часів ночі на 
дев’ятий день. І  обід був пізно. Тепер  – удень поми-
ни. В усі помини йдуть на могилку, несуть конфети. 
Колись, до війни, несли свіжий хліб. Хліб не різали, 
а пальцем протикали дорожку і ламали по тих місцях, 
шоб пар випустить для душі. Дають кожному кусок 
хліба додому, тепер – конфети, печення. Колись пекли 
орішки, несли на кладбище, роздавали. Орішки – ту-
генькі шматочки тіста між долонями розкачаєш, воно 
й вийде, як орішок. А тоді пряжать ув олії. Як був са-
хар, то трусили сахаром, а то й так їли, вони й так до-
брі. Тепер якось вийшли з моди. На помини ставлять 
канун, борщ, картошку, пиріжки і на останок – кам-
пот. Водки не давали нікому. Горілка тепер є. Канун 

тільки дома, не носять нікуди. Канун – рис і солодка 
вода. І січас канун з рису або білого хліба чи бубликів. 
Тим, хто яму копає, копачам, дають снідать і по чар-
ці. [...] На кришку домовини кладуть платочок і хліби-
ну. Коли ідуть на поминки, хліб не несуть, тільки кон-
фети й печення, а до війни несли хліб і зерно. Після 
поминів все це роздають. Канун до дев’яти днів стоїть, 
вода в стаканчику стоїть – душа вмивається, мед їсть.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Молоди-
ці до рожениці йдуть, то не положено йти з порож-
німи руками. Несуть пиріжок, орішки з пряженого 
тіста, конфети й печене й варене. Мама приглашала 
обмить дитину. Батько ставив закуску, горілку. Бабу 
не кликали. Заплатили їй хлібиною й крамом на спід-
ницю і все. На хрестини несли хліб, бутилку і пода-
рок, тепер хліб не несуть, а якогось гостинця – пря-
ники, печення. Кашу не варили на хрестини й тепер 
не варять.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Бабі 
вечерю не носили. Носили на Різдво сродственникам, 
кумам, рідній бабі. Тепер як несуть вечерю, то бути-
ла й кутя. Колись – кутя й озвар. Кутя з рису, одколи 
помню – з ячменю. Кутю варимо на Святвечір, їдять 
і на Різдво. І на Голодну кутю (Крещення), два рази. 
Як Різдво кінчається, виганяють: «Вон кутя з покутя, 
а озвар – на базар, а мед наперед». На Маланку дівчата 
й хлопці співали щедрівки, їм давали хліб, пиріжки, 
книші, вареники. Давали гостинця: орішки з пряже-
ного тіста, коржики, пиріжки.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Колядують на перший 
день Різдва. Їх [колядників] у родичів частують, а в чу-
жих дають пиріжки, колись – книші. Книші вчинені, 
так надрізали по краю, мастили олією зверху й соли-
ли, тоді надрізані кінці витягали наверх і з’єднували, 
пекли. Така рожа виходила. Тепер чогось не печуть.
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ХЛІБ В ОБРЯДАХ Коли найдеться дитя, ідуть баби на 
родини. І тепер ходять. Несуть паляниці кум і кума, 
крижмо – щоб як іде на війну, сумку пошити, а дівчи-
ні – на напірниці, щоб гарно замужем жить. До попа 
несли паляницю одну, три рублі грошей, дитину кум і 
кума несуть.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ Тоді обід робила роділля: 
борщ, каша, картошка, канпот із сухих і свіжих ви-
шень, яблук, груш, абрикосів. Баба кашу не варила, не 
знаю. Бабі давали рушник чи платок, тепер акушерці 
так платять, хліб не давали, горілки півлітра. Перша 
чарка – роділлі, «щоб здорове було, росло на радість». 
Пироги пекли й печуть тепер і на пострижини, і  на 
весілля, на всі свята. Тепер хліб не печуть, купують 
в лавці.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ На весілля печуть коровай у чет-
вер. У п’ятницю не печуть ні хліб, ні паску, ні коро-
вай  – страсний день. Печуть на свайбу шишки, щоб 
рідню кликать, дивень – у хлібину встромляють двад-
цять дев’ять  – тридцять дев’ять очеретинок. На них 
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нам такі конфети були. З макухи робили пісне молоко. Інам такі конфети були. З макухи робили пісне молоко. 
Ну я вже не робила. А мама мняла макуху, заливала ІНу я вже не робила. А мама мняла макуху, заливала 
окропом, тоді варила. Як закипить, зверху збирала Іокропом, тоді варила. Як закипить, зверху збирала 
піну, то дітям до каші. А тоді одціджувала, насіння виІпіну, то дітям до каші. А тоді одціджувала, насіння ви
кидала курям, а ту юшку – то молоко пісне. З ним в Ікидала курям, а ту юшку – то молоко пісне. З ним в 
піст кашу їли, галушки на ньому варили.Іпіст кашу їли, галушки на ньому варили.
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а озвар – на базар, а мед наперед». На Маланку дівчата 
й хлопці співали щедрівки, їм давали хліб, пиріжки, Фй хлопці співали щедрівки, їм давали хліб, пиріжки, 
книші, вареники. Давали гостинця: орішки з пряжеФкниші, вареники. Давали гостинця: орішки з пряже
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мотають тісто, як колосочки, трохи підпікають, а тоді 
обмотують лєнтами й ставлять поперед молодих Ди-
вень і тепер роблять, шишки і калачі дядькам, тіткам 
[роздають] і на стіл кладуть. Коровай круглий і звер-
ху з шпичаками, а калач такий, як гуска чи голуб. Ко-
ровай круглий високий, зверху з шишечками. У спід 
гроші запікають. Крашанки всередину не запікали, 
а в тісто б’ють, солодке й на маслі. Ділять за даруван-
ням на весь стіл. Дехто додому бере на гостинець для 
дітей. Зразу їдять, щоб не всох, щоб молодим життя 
було не сухе й не черстве.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Запарюють вороновку  – фрукти 
(взиму сушені), хміль, сахарь. Настоюється, броде, як 
шампанське. Орішки з прісного тіста пекли чи пряжи-
ли у смальці, тоді сахарьцем посипали. Пироги печуть 
у печі з учиненого тіста, довгастенькі, хто з чим: сир, 
картошка, каша, квасоля, ягоди, капусту тушкують і 
начиняють. Тепер і з м’ясом печуть. Варимо капусту 
на свинині з пшоном, картошкою. Як квашена, то й 
так кисленька, а  як свіжа, то з помідорами. Роблять 
локшину, засмажують салом, картошку з м’ясом – чи 
свининою, чи куркою. Тушкують і до неї дають ка-
пусту квашену, солоні огірки й помідори. Холодець у 
кожного з ніг, голови, м’яса свинячого, у кого й з пів-
ня. Кабана ріжуть на весілля. Тепер буває що купують 
м’ясо. Голубці в нас бувають рідко: рис (колись більше 
пшоняна каша) і фарш у капусті.

ПОМИНКИ На поминки – обід: варена капуста, тушко-
вана картопля чи то з м’ясом, чи пісна, пироги, смета-
на збирана чи завдавана [ряжанка], канпот із свіжих 
чи сухих ягід і фруктів. В перву очередь ставляють ка-
нун: сахарь чи мед з водою й більше біла паляниця, те-
пер вже мода пішла, що рис варять. Перші три ложки 
їдять, а далі борщ і всі страви. Поминають на дев’ять 
днів, сорок днів, півгоду й год. Як дитина вмерла, то 
печуть коржики, намазують медом і просто всім роз-
дають. А найбільш – діткам.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Зараз у понеділок 
після Паски – громадський обід: канун, капуста з пшо-
ном чи борщ, локша, красять крашанки. Складаються 
всі, щось зносять, щось коло церкви готують чи на 
кладбищі, а тоді сідають коло полотенець, поминають. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ У  нас на щодень варять борщ 
червоний, а літом – холодний з сирівцю: кришать сві-
жий огірок, зелену цибулю, кріп, забілюють круто ва-
реною крашанкою. Тут добре риба ловилась, налови-
мо відро бубирів, посолимо, посушимо. А тоді в борщ 
і холодний, і гарячий. Весною й літом варили з щавлю: 
терли на тертушку червоний молодий буряк, моркву, 
варили картошку, а тоді січуть туди щавель. Для бор-
щу буряк і тепер квасять. Борщ варили й на свайбу. 
Кисіль варять молочний чи з фруктів на крохмалі, про 
вівсяний я не чула. Я ще варила квашу з солодового 
житнього борошна, запарюють хмеликом, опарочкою 
й грає на печі. Якби з сіллю, то б вискочила з печі. Грає 
(солода) один день, утром варимо з сировим пшо-
ном, фрукти кидають. Гречку й не сіяли, це вже тепер 
сіють потроху. Сіяли жито на хліб, пшеницю, про-
со. Ячмінь, овес – для коней. Кукурудзу давно сіють. 
Лемішку роблять з кукурузної муки. Смажать суху 
муку, варять окріп, кидають туди муку, мішають, щоб 
не бралася грудками й була м’яка, солять, варять під 
кришкою, ставлять у духовку чи піч. Як їсти, мастять 

маслом. Називають «лемішка» або «мамалига». Про-
со сіяли, а тепер чогось нема, до борщу й каші не зва-
риш. Ще буває зварять картошку з пшоном, відцідять, 
салом затовкують – зливна каша. Колись її частенько 
варили. Куліш чи кандьор так само варили, та не зли-
вали, а був як густий суп. Теж салом із часником чи 
цибулею затовкували. Юшка – це сама рідка картопля 
чи то ціленька, чи трохи потовчена. Квасок варили з 
м’ясом і квашеним буряком. Ячну кашу часто й тепер 
варимо чи до засмажки, чи до молока. З ячної варимо 
кутю. На канун теж ячну варили і на неї теж казали 
«кутя» – товчена, мочена, варена. А тоді маком і ме-
дом чи сахаром, узваром заправимо. На Святий вечір 
і на Хрещення – Голодну кутю. Кукурудзу давно сіють, 
я вже її змалку їла. Варять кашу з молоком, лемішку 
до масла чи смаженого сала. Тепер стали тушкувати 
голубці на празники: капустяне листя, пшоно чи рис 
чи ячна каша, м’ясо чи сало. Як не каша, то терта сира 
картошка з печінкою. Готують млинці кислі пшеничні 
й житні, такий оладочок. А ще прадоноші – молоко, 
крашанки, сода, мука пшенична. Тісто ллють на га-
рячу сковороду тоненько, тоді склали учетверо. Їсти 
можна і з сметаною, і самі. Пекли балабушки на жа-
ровні, їли з хроном і олією, буряковим квасом, і  за-
раз печуть. Часто варимо вареники з прісного тіста, 
начиняють тим, що хто любить. Вареники й галушки 
варять на сніданок.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Їли три рази в день: снідали, 
обідали, вечеряли. Снідали картошкою (жарили, вари-
ли), юшка з картошкою чи галушками, локша з салом і 
чай з вишневих гілок. На обід більшість борщ, зимою 
іноді варена капуста з пшоном, каша пшоняна (греча-
ної не було), молоко парене до каші. Вечеря – галуш-
ки з юшкою, картошку, пшоняну кашу чи ячну рідку 
зливну кашу, з кришеним салом, вареники, молоко чи 
кисле молоко. Літом їли чотири рази, додається полу-
день після обіду. Їдять рибу суху, сало, огірок, ложка 
солі, воду в барильці несли на степ. Тепер теж, та на 
польовому стані часто годують гарячою стравою. А ще 
годів з двадцять тому варили на степу куліш, зливну 
кашу.  [...] Картоплю на сніданок варять часто,  – чи 
цілу, чи товчуть, а тоді з огірками. Варили у мундєрках 
(воронезька), тут кажуть «у кожушках». [Їли] із салом 
і часником, огірками, капустою, квашеними помідора-
ми. Тут на помідори кажуть часто «червоні баклажа-
ни». А  баклажани називають «сині», «синенькі».  [...] 
У  неділю смачніше їдять  – борщ з курятиною, каша 
молочна і вареники чи пироги з сметаною. 

ХЛІБ Житнього борошна вчиняли кістом – опара така, 
лишалася у діжі. А  тоді її розмочують, учиняють. 
Пшенишного не пекли, хіба на калачі. Опарка  – то 
запарена кип’ятком мука, тоді старе тісто, тоді підхо-
дить, тоді замішують, підбивають борошном. Тоді ви-
ходжується, а тоді місять не раз. Було що й три рази 
на тиждень печуть, як яка сім’я. Деколи пекли пріс-
ний хліб – коржі. Тоненько розкачували на сковороду. 
А тоді ламали й мішали з засмажкою чи тертим часни-
ком. Називають «драні коржі». Й тепер печу.

ПОСТУВАННЯ [На Великий піст] давно пекли жиля-
ники – у Жилавий понеділок у піст. Пекли на чепіні, 
щоб сухі. Сухі і їли. Кажуть, після них піст легший. Їли 
все з олією сім’яною, а з недавна – з сояшнику. Борщ 
з олією, рибою сухою, кампот, солону рибу  – коро-
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па – просіл, свіжу рибу жарену, варену, гриби сушені 
й свіжі. Лемішку варили: сушать на сухій сковороді 
кукурузну муку, кидають у окріп солоний у чавунець, 
вимішують. Як звариться, перекидають на стільничку, 
ниткою поріжуть і їдять з олією, а не в піст – з маслом 
чи смальцем. Варили квашу з житнього солоду, сма-
жили коржі, пекли пироги з махудою – горох варять, 
товчуть, труть мак чи сіль чи сахарь, на дріжджах. 
Вареники з картошкою, капустою, не в піст  – січуть 
свинину на сковороду, жарять з цибулею. Смажать на 
смальці грубого помолу муку, змішують і начиняють 
вареники. Називають «з мукою». Варять сухі груші. 
Дітей молоком годували до шести-семи годів, як піп 
дозволить. У піст, як хто слабий, то піп молоко розрі-
шає. А то неправда, то Бог посвятить, а не піп.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Середохресну неділю сіють овес. На той день у середу 
пекли «хрести» або бублики. «Хрести» ножницями 
розрізають, сушать і п’ють від малярії. На Сорок свя-
тих варять сорок вареників і по людях роздають.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Молочне не про-
давали, базарю не було, та й зараз для себе молочне. 
Збирають сметану, з кислого молока сир відтоплюють 
у кушинах у легенькій печі. Масло збивають у макітрі 
качалкою чи в банках. Сирники печуть. Ряжанку мало 
робили, тепер частіше на свято. Ряжанку заправляють 
під осінь, і на будень, і до пирогів на свята. Картопля-
ники з вареної товченої картоплі з сиром начинені 
смажать. Раньше сир у піст збирали в діжках. У  во-
рочках цідили, солили і маслом заливали. Тепер тіль-
ки такі, як я, постують. Сиру на Масляну їли багато. 
Традоноші й вареники з сиром, сметана, масло – у хаті 
більш нічого не було на Масляну. Сметана збирана, 
дотепер сеперату не було. Оце зараз в людей є.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Конину не їли – не благословен-
на. Здохлятину ніколи не їли. І корову не дорізували, 
як здохне. Може, коли голод великий. І для собак не 
давали. І  свиню не дорізували  – не годиться. Ідять 
само більше свиней, колись ще й овець, телят. Тепер 
бичків здають.

СТРАВИ З РИБИ Рибу їли свіжу – окуні, коропи, лящі, 
судаки – не в’ялили, не сушили. Варять, жарять дов-
го у печі, аж без кісточок воно стає. Бубирів сушили. 
Рибалили неводом, а тоді солили. З уксусом і сіллю со-
лять на зиму в діжках, а для сушеної солять шарами в 
коробках, днів зо три, тоді вішають у теплі на протязі, 
тоді суху в торбах на горищі вішають. «Таранька» [на-
зивається].

СТРАВИ З ГРИБІВ Гриби й тоді збирали, й тепер. Опень-
ки найбільш. Жарять з цибулею, до засмажки карто-
плі. Гриби сушили й сушать. [Додають] в юшку чи до 
борщу, до картоплі, коли піст, то гриби можна усім.

НАПОЇ Квас-сирівець і досі роблять з житнього хліба. 
Добре сушать у печі чи в духовці, тоді в діжці залива-
ють холодною водою і дають угратися. Перебуравить 
днів три, тоді на холод. Буряки квасять тепер менше, 
раніше кожна квасила. Квас пили, у  страву ллють, 
до хрону, до коржів чи балабушок. З  дерева соку не 
брали. Чаю аж досі не знали, пили молоко, сирівець, 
буряковий квас, кампот. Трави не варили. У війну ва-
рили гілля з вишні чи малини, пекли цукровий буряк 
і з ним пили відвар. Пили липовий цвіт. Калину не 

їли, тут її якось нема, є бузина – бузинові ягоди й цвіт 
пили. Кофе не знали, та й тепер не дуже [вживають]. 
Пиво у тридцяті роки з буряків робили. Буряки од-
тушені чисті – у лантух під прес. Сік одцідили, хмелем 
запарили та тістом учиненим, грає. Пили свіже, поки 
не переграло. Горілку, брагу вже й до війни гнали. Са-
могонка тоді довго з буряка робилася. Тепер женуть з 
цукру чи абрикосів.

ЕТИКЕТ Розпоряджається коло печі, столу мати чи свек-
руха, вони самі старші. Свекруха главна, не невіст ка, 
каже хто де порається. Варить і подає невістка, а  як 
нема ще, то дочка, щоб навчатись. Як є невістка, доч ку 
жаліли, бо вона скоро піде сама в невістки, там і на-
робиться. [...] Дітей садили за стіл, а як велика сім’я, то 
ставили долі ослінчик і садили за нього малих. За стіл 
сідали хто де сів, і тепер так. Наймитів садили разом. 
Бувало, що багаті скупіші за бідних. Їли з одної миски 
ще до війни і зразу опісля. Тепер є усім миска чи на 
двох одна, як багато родини. Подавала й подає неві-
стка, а тоді сідає і їсть з усіма. Вона ж миє посуд, приби-
рає. Як хороший батько, діти їдять те, що й усі. А як по-
ганий, то обіжає. Тепер нарівно, а колись так було. [...] 
Старцям давали хліб, муку, пшонце, якусь копійку. Як 
знайшлися в обід, то садили й до столу. Як гості наго-
дилися, а ми за столом, то кликали й годували. 

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Спаса печуть пироги з яблуками, на Маковія 
смажать коржі, ламають, труть з маком – солодкі.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Свят-
вечір пісний – борщ з квасолею, каша, картошка. Ва-
реники пісні, пироги. Кутю варять з ячної недробле-
ної, пшеничної, тепер вже й з рису варять. Тоді сахарь 
чи мед, мак, тепер горіхи кидають. Мак не терли, так 
запарювали. Озвар ставили окремо. Кутю хлібом на-
кривали. Й зараз я варю. На Щедрий вечір [готують] 
вареники з сиром, сметана, ковбаса, холодець  – все 
так, як на Різдво. Наперед Хрещення – кутя й озвар, 
борщ, пироги з капустою, квасолею або махудою, а на 
другий день м’ясне.

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Улянівка

Записала З. Гудченко 27 серпня 1997 р.  
у с. Улянівка Петриківського р-ну 

Дніпропетровської обл. 
 від Клисака Василя Григоровича, 1908 р. н.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Шашлики й усе готовилося. 
Хліб був житний, блискучий. Ідем косить, намажеш 
ту шкуринку блискучу часником, одріжеш. Було вже 
я з батьком косив, кашу зливану наварим на дворі, по-
мажем часником шкуринку житнього хліба, наїмося 
і ідемо косить з батьком. Вже я начинав косить, бать-
кові помагать  – жито, пшеницю. А  ще одноособно 
ми жили. І це, було, покосим, кашу зливану на степу 
зварим, олією засмажим, житнім хлібом з часником 
закусим і підем косить. М’ясо було таке ягняче, тоді 
вівці були.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Ягнячина сушена була. Зімою су-
шим, на жнива оставляємо, заморожуємо в пограбах 
було. Погреби були такі хороші, охолоджені.

ПЕТРИКІВСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua
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с. Шульгівка
Записано 28 серпня 1997 р.  

у с. Шульгівка Петриківського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

від Гавриленка Самійла Давидовича, 1908 р. н.

ПОСУД, НАЧИННЯ Хтось діжки робив на огірки. 
[З  якого дерева роблять діжки?] Дубові. А  пиляли 
самі. Пилка така подовжня, метрів два з половиною. 
Та тоді викопається яма, така як траншея, тоді тут по-
ложиться впоперек деревина і тут. А тоді підкачують 
деревину і пиляють. Руками пиляють. А робили самі. 
В мене і фуганок був здоровий. Це оце, де клепки стру-
гали на бочки. В мене і верстат досі є.

П’ЯТИХАТСЬКИЙ РАЙОН

с. Саксагань
Записала Л. Артюх 1981 р.  

у с. Саксагань П’ятихатського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

від Конюшенко Єфросинії Федосіївни, 1894 р. н., 
Бабець Анастасії Михайлівни, 1898 р. н., 

та Колесник Тетяни Іванівни, 1924 р. н.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Сіяли квасолю, горох, садили час-
ник, цибулю, картоплю, перець, огірки, капусту, пе-
ред війною – помідори. Багато було баштанів: кабаки, 
кавуни, дині. Коли був урожай, з кавунів виварювали 
бекмез  – солодкий сироп, і  зберігали в гладущиках. 
То були такі ласощі. Сушили груші, вишні, абрикоси, 
із смородини й крижовника варили повидло. У  сте-
пу збирали глід, маслину, у  лісі  – терен і гнилючки 
(груші). На лузі беруть і досі щавель, весною варять 
зелений борщ. Капусту шаткували, так само й зараз, 
а всередину вкладали і сквашували цілі невеликі го-
ловки на голубці. Буряки в діжках квасили, тепер у 
банках. Огірки солимо, як і колись, помідори солимо, 
ще з довоєнних часів. До колгоспів тримали коней, по 
одному-двоє; корови, по одній-дві; свині й вівці, по 
дві-три; потім перевелося. Ще свині й корови по одній 
голові є, а ще по одній-дві кози й зараз годують, а ще 
по десятку кролів. Кури, гуси, качки й до війни, й за-
раз держать. Індиків мало. Тепер свиней ріжуть перед 
Різдвом чи Паскою. Раніше сало і м’ясо (солонина) 
солили в скринях, а тепер вже є холодильники. Сало 
солять так, як колись, зберігають у мішках, у  банки 
закручують. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Як була малою, то бідні були, 
самі сіяли, садили город. Сіяли жито на хліб, пшени-
цю на продаж і трохи на свято, ячмінь і просо на кру-
пу. Гречки мало було, кукурузу сіяли. На полі орали 
кіньми, для коней овес сіяли. Сіяли коноплю й сояш-
ник на олію. У дядька була олійня, там чавили олію, 
а макуху теж їли, вурду з неї варили до каші пшоняної 
чи мамалиги. На степу мужики порались, а на горо-
ді  – жінки. Садили картошку, капусту, цибулю, час-
ник, сіяли моркву, буряк, огірки, перець гіркий, кріп, 
петрушку. Тоді ще сіяли й пастернак і селеру, потім 
вони перевелися. Тут гарно родять кабаки (гарбузи), 
кавуни й дині. Сіяли квасолю, горох, трохи сочевиці. 
Коло хати росли вишні, абрикоси, яблуні, груші, сли-
ви. У лісі збирали гриби і малину, у лузі – щавель і пе-

чериці. На піст купували діжечки просолу – солоної в 
ропі з оцтом риби, а діти ловили в’юнів, окунців, йор-
жів. Мати їх варила чи жарила або солила й сушила 
на запас. Варили борщ з квашеними буряками, а вже у 
тридцятих [роках] стали рости помідори, то закислю-
вали ще й томатами, але буряки ще й досі хто квасить, 
з ними борщ добріший. Варять і капусту [капусняк] з 
пшоном і квашеною капустою. Варять картошку чи-
щену і в мундєрках, їдять з кисляком, ряжанкою, за-
смажкою, солоними огірками, квашеною капустою 
й помідорами. Тепер є й перець солодкий, і сині [ба-
клажани]. Варять каші, галушки, локшу. З кукурудзи 
робили лемішку: сипали борошно в окріп, мішали, ще 
її називають «мамалига», тепер стали кликать «балан-
да». Баланда не така густа, як лемішка. Їдять з сиром, 
салом, засмажкою, сметаною чи з маслом, смальцем 
і олією. Варять вареники з сиром, ягодами, маком, 
грибами, картоплею, капустою, квасолею. Олію били 
з коноплі (сім’яна) і з сояшника. Менше били олію з 
рижію, гірчиці льону. Крупу кукурудзяну давали сви-
ням, самі майже й не їли. [...] Пасік було мало – дві-три 
на село, а тепер і зовсім нема.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Куми ідуть до попа 
хрестить дитину з хлібиною й крижмом. Як вернуть-
ся, вкладають дитину на кожуха, «щоб був багатий, як 
кожух волохатий». Тоді сходяться гості, несуть хліб і 
дрібні гроші. А батьки частують: варять капусту, рід-
ше  – борщ, варять картошку в кожушках. Чистять, 
січуть з огірками, вареними буряками. Тепер ще й 
салати якісь, ковбасу, сир. До війни такого не було. 
Ставлять квас-сирівець і водку. Більше самогонку же-
нуть з буряка сахарного, абрикосів, тепер і з сахарю. 
Давно робили варену: варили канпот – груші, вишні, 
абрикоси, настоювали. Зливали, крепко солодили й 
перчили. Тепер варену не роблять. А ще після війни її 
багато робили на усілякі гостини. На хрестини для ку-
мів і ближньої рідні пекли й роздавали калачі, утроє 
плетені, згорнуті колом, обмотані обичайкою з тіста і 
з діркою посередині. Давали й бабі пупорізній калача. 
Бабу сильно шанували, давали калач, хлібину, горілку, 
завивали все у платок.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Батько на Святвечір садив 
дітей на санки і віз до баби. А вони бабі давали вечерю, 
що мати надбала: кутя, узвар, книш, сала шмат, кільце 
ковбаси. Книші були житні, бували пшеничні, яшні – 
по достатку. Учинене тісто розминали коржем, вирі-
зали середину, а  тоді зібгають по колу, щоб вийшла 
квіточка-паляничка. Змастять густо олією, круто по-
солять і печуть. На Святвечір кутя яшна, солоджена 
медом, сахарьом чи сахарним печеним буряком – по 
достатку. Баба усього покуштує, дасть дітям гостинців 
і оддаровує своєю кутею, книшем – перемінює.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Через год дитині робили пострищи-
ни. Кум і кума з ножицями й хлібом ішли, кум прика-
зував, «щоб розумний був», різав волоссячко й ховав 
у піч чи у скриню [зберігали на згадку]. Хліб над голо-
вою не ламали. Частувалися, як на хрестинах.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ На весілля печуть коровай у обох 
молодих. Коровай великий круглий, зверху – чотири 
бочонки, шишки п’ять штук, всередині княжецька, 
а  по боках чотири меншенькі, в  княжецьку запіка-
ють дрібні гроші, чотири вареники з вишнями з 
кісточками, околотом приколоті – це буде для моло-
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ще з довоєнних часів. До колгоспів тримали коней, по Іще з довоєнних часів. До колгоспів тримали коней, по 
одному-двоє; корови, по одній-дві; свині й вівці, по Іодному-двоє; корови, по одній-дві; свині й вівці, по 
дві-три; потім перевелося. Ще свині й корови по одній Ідві-три; потім перевелося. Ще свині й корови по одній 
голові є, а ще по одній-дві кози й зараз годують, а ще Іголові є, а ще по одній-дві кози й зараз годують, а ще 
по десятку кролів. Кури, гуси, качки й до війни, й заІпо десятку кролів. Кури, гуси, качки й до війни, й за
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солять так, як колись, зберігають у мішках, у  банки Ісолять так, як колись, зберігають у мішках, у  банки 
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бекмез  – солодкий сироп, і  зберігали в гладущиках. 
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по десятку кролів. Кури, гуси, качки й до війни, й заМпо десятку кролів. Кури, гуси, качки й до війни, й за

Ф
та Колесник Тетяни Іванівни, 1924 р. н.

Ф
та Колесник Тетяни Іванівни, 1924 р. н.

асолю, горох, садили час

Ф
асолю, горох, садили час-

Ф
-

ник, цибулю, картоплю, перець, огірки, капусту, пе Фник, цибулю, картоплю, перець, огірки, капусту, пе- Ф-
ред війною – помідори. Багато було баштанів: кабаки, Фред війною – помідори. Багато було баштанів: кабаки, 
кавуни, дині. Коли був урожай, з кавунів виварювали Фкавуни, дині. Коли був урожай, з кавунів виварювали 
бекмез  – солодкий сироп, і  зберігали в гладущиках. Фбекмез  – солодкий сироп, і  зберігали в гладущиках. 
То були такі ласощі. Сушили груші, вишні, абрикоси, ФТо були такі ласощі. Сушили груші, вишні, абрикоси, 
із смородини й крижовника варили повидло. У  сте Фіз смородини й крижовника варили повидло. У  сте- Ф-

ЧАСТУВА

Ф
ЧАСТУВА

хрестить дитину з хлібиною й крижмом. Як вернуть

Ф
хрестить дитину з хлібиною й крижмом. Як вернуть
ся, вкладають дитину на кожуха, «щоб був багатий, як 

Ф
ся, вкладають дитину на кожуха, «щоб був багатий, як 
кожух волохатий». Тоді сходяться гості, несуть хліб і 

Ф
кожух волохатий». Тоді сходяться гості, несуть хліб і 
дрібні гроші. А батьки частують: варять капусту, рід

Ф
дрібні гроші. А батьки частують: варять капусту, рід
ше  – борщ, варять картошку в кожушках. Чистять, Фше  – борщ, варять картошку в кожушках. Чистять, 
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дих ця княжецька шишка, то їм усе це для багатого 
життя, для дітей. А ще на коровай сажають «качеч-
ки». Печуть дві коровайниці – парні жінки, не роз-
ведені. Печуть шишки, багато, цілу корзину, молоді 
дарують, а  їх обдаровують гості. Шишка печеться з 
коровайного тіста. Смужка тіста з надрізами з одно-
го боку, завиваютьу спіраль, садять вгору надрізами 
і підперезують. Раньше несли шишку, коли кликали 
на свайбу. А  молода роздавала своїм дружкам. Для 
свашок печуть «качечки» – один гребінчик і чотири 
лапки. Для батька молодої і діда – барила з обручами 
з тіста, для батька – ще й борону: робили решіточку 
з тіста і зубці чіпляли. Тещі молодий дарував чобо-
ти з тіста, ниткою перев’язану пару. У молодої пекли 
калачі на стіл і для свашок, такі самі, як на хрести-
ни. Для молодої пекли дивень – калач плетений кру-
глий, з діркою посередині, обручиком підперезаний. 
А зверху дві-три гілки з опліткою з тіста, перев’язані 
червоними нитками, лєнтами. Як молода уходить з 
дому до молодого, він приходить по неї, то вона ди-
виться на нього крізь дірку [дивня], ще й хусткою по-
крита. Тісто було пшеничне на яйцях і маслі, солод-
ке, а під спід підсипали жито – щоб було гарне життя 
в молодих. Дивилися, щоб коровай не репнув, не під-
горів, бо тоді й життя в молодих не складеться. Ко-
ровай пекли геть усім, і бідні, й сироти, й багаті – всі 
з короваєм і тоді, й досі. Спід віддавали бубонистові, 
тепер – музикантам, яких покличуть. Тепер коровай 
печуть, шишки, «качечки» трохи [не всі], Тепер, бу-

ває, як хто по-городському, то печуть не коровай, 
а заказують торт, тільки називають «коровай».

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Варили борщ чи капусту, карто-
шку з м’ясом, кашу, локшу з куркою, кисіль молочний 
чи фруктовий, тепер чого тільки не навидумляють. 
Все те саме теж варять, і ще «Олів’є», ковбаса з лавки, 
перець начинений, голубці, блинці з сиром, пиріжки 
з усячиною. Кисіль – на останок. Коли треба вже ви-
ходить з-за столу, подають кисіль на розгон.

КОЛІЙ Ріжуть кожен сам собі, як хто нездатен, кличуть 
колія. Колія не кличуть обмивати мертвих, бо тоді в 
нього сало і вся свинина будуть тверді, як мертве тіло.

ПОМИНКИ Обід – це поминання в день, коли ховають. 
Готують кухарки з сусідів, кумів, родичам теж можна 
варити. Вперед дають канун: білий хліб покришать, 
солодка вода, а оце вже годів двадцять як рис варять. 
Треба скуштувати тричі, а тоді страву їсти. Дають ка-
нун і на дев’ять, і на сорок днів, на півгода й год. І на 
Проводи ставлять. Страв небагато: капуста, локша, 
кисіль молочний чи з фруктів. Тепер так само, хіба що 
якусь рибу чи м’ясо ставлять. Кисіль ще зразу після 
війни варили й пшеничний чи вівсяний, тепер тільки 
крохмальовий варять.

СТРАВИ З РИБИ Тут ставків мало, своєї риби не лов-
лять, завозили просіл – ціла риба, мокра солона – осе-
ледці. Продавали в лавках жиди. Купували на піст. Ку-
пували суху чехоню.

П’ЯТИХАТСЬКИЙ  РАЙОН
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БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН *
с. Никифорівка

Записали О. Боряк та С. Сіренко в липні 2009 р.  
у с. Никифорівка Артемівського р-ну Донецької обл. 

від Радченко (Лагутіної) Катерини Тихонівни, 1927 р. н., 
Говтва Євгена Юхимовича, 1921 р. н.,  

та Говтво Раїси Степанівни, 1937 р. н.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Вечерю хресним носили і 
бабі. Пирожки пече – два пирожка з сиром чи карто-
шкою і компот, і кутю з рису, і колись з рису [робили] 
з медом. По назначєнію – до крьосного, дядька, а так, 
щоб до кожного – нє. Під Різдво, 6 січня. До крьосної – 
перша. [Казали]: «Мама й папа прислали вечею». Ті пи-
ріжки бере, свої кладе. Те все не міня, а пиріжки міняє.

СТРАВИ З РИБИ Прийшла я з роботи, а вони наловили 
риби. Кажуть, нічого не трогайте. Я думала, що акуратно 
вони почистять. Мені сказали навіть не мити. Вони на-
варили ухи на керогазі. Я ще думала, що каструлю нада 
накрити, а по-їхньому навпаки треба, щоб варилось від-
критою. Він робив «саломур», так називав. Значить, для 
нього товче часничок, тоді соле, перцю туди, томату. Роз-
тирає усе. Воно таке гостреньке. Потім вибирає рибу цілу 
з ухи на піднос, поливає саломурчиком, а юшку наливає 
в фужери, і припивають. Ви знаєте, воно вкусне. Це ро-
ків п’ятнадцять тому приблизно. [Чи готують у селі уху?] 
У нас тут не варять. [Чи варять суп з риби?] Може, ва-
рять. А ми як варимо? Приїжає сестра з чоловіком, у неї 
чоловік – рибак. Їзде на Донець, там наловлять приве-
зуть. Картошички туди. В уху обов’язково треба укроп. 
Той парень клав укроп цілий. І цибульку, картошку ці-
леньку, перчик даже він клав. А ми зваримо так: карто-
шка трохи покипить, то кидаємо рибу туда, спеції усякі. 
А тоді бува самі робимо саломурчик. Ви знаєте, я колись 
вичитала, що картошку і лук порізати кольцами, укроп 
повинен бути. Рибу пожарити на слівочному маслі – ко-
ропа. Потім картошкою і цибулею перекладати. Залити 
сметаною і поставити на мєдліний вогонь. [...] [Чи кон-
сервуєте рибу?] У мене сестра робе. Туше. Спражні кон-
церви. Вона його довго тушить в баночках.

с. Федорівка Друга
Записала Н. Гаврилюк у липні 2009 р.  

у с. Федорівка Друга Артемівського р-ну Донецької обл. 
від Літвінової Олександри Никифорівни, 1917 р. н.

ПОМИНКИ На поминки канун [готують]: варять рис і 
поливають сахарною водою чи медом. А раньше тов-
кли пшеницю. Бере [куштують] три рази. Тоді став-

* До 2016 р. – Артемівський район.

лять борщ гарячий і кусочок м’яса, картошку-пюре і 
котлетку, рибу ставлять, пиріжки. А  послє борщу  – 
молочна лапша. Потом озвар. Стакан з компотом, на 
стаканах – пиріжки. Раньше такого не було. Пекли пи-
ріжки у своїй печі. Компот – озвар – наливали у полу-
миски і їли ложками. Покладуть пиріжки, сметану в 
миски і пиріжком вмочали. Поїли, сказали «Царство 
Небесное», встали і пішли. Для покійника рюмку вод-
ки [ставили] на столі і їжу. Для душі – водичку в ста-
канчику на вікні, у стаканчику – пшеничка і свічечка. 
На другий день [після похорону] ходили на кладбище 
носили завтрак – колбаси, м’ясце, водка. Кого зустрі-
нуть, наллють випити. На гробок положать пиріжок, 
наллють рюмку водки. Приходять додому, випили, 
поїли. В  дев’ять день печуть пишки з медом на ско-
вородкє і розносять в дев’ять хат: «Пом’яніть мого 
(ім’я)». На сорок день – обід, тоді в год.

ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН **

с. Торське
Записали О. Боряк та С. Сіренко в липні 2009 р.  

у с. Торське Краснолиманського р-ну Донецької обл. 
від Секурової Параскеви Аникіївни, 1929 р. н., 

Панчикова Миколи Васильовича, 1955 р. н., 
та Кошкіна Володимира Павловича, 1954 р. н.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Не знали й такого, щоб водка. 
Голод, не було за що. Чай пили деревянными ложка-
ми. Рвали травы: шиповник, чабрец, такого не було. 
Капусты накрышат – кадушки называли, и с соленой 
капусты наварят борща.

СТРАВИ З РИБИ Пожарив рибу, а потім заливаєш сме-
таною. Виходить та сама концерва. Це мене тьоща 
вчила так готувати. [Яку рибу вживають у їжу?] Усю. 
Якщо свіжа, сам піймав, а ото якщо лежить в магази-
ні, то вже не те. Ми не консервуємо [рибу]. [Як готуєте 
уху?] Вода хароша, пшоно і риба. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Де Ви зберігаєте рибу?] У спеціаль-
ний ящик, а коли великого спіймав, то на льод кладу. 
Я її відразу солю. Дня три-чотири побула, виняв, ви-
сушив, і таранька готова. [...] Спеціальна пластмасова 
бочка. [Як потрібно солити?] Шар риби, потім соллю 
засипав, знову шар риби і засипаєш. Потім кладу кру-
жок, а наверх нього – груз кілограм 35–40. Та погано 
сушити [рибу влітку]. Я  вкривав марлєю, але мухи 
сідають все рівно. Потім став вішати у гаражі, а  там 
мух немає.

** До 2016. р. – Краснолиманський район.
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с. Шандриголове

Записала І. Щербак 6 листопада 2008 р. у с. Шандриголове 
Краснолиманського р-ну Донецької обл.  

від Приходько Марії Іванівни, 1933 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [З чого 
раніше готували кутю?] З пшениці готовили. Це тепе-
речки рис. У ступі товкли пшеницю, а тоді варять. [Чи 
клали мак у кутю?] Я не клала ніколи. Хто мед кладе, 
хто сахарь, хто варення. [А ізюм клали?] Да, ізюм кла-
ли, а маку не клали. [Чи заливали кутю узваром?] За-
ливали узваром – це таке було.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Свататься ранше приходили. До 
мене, приміром, приходив свекор мій і брат його, мене 
сватали. Хлібину приносили. Я  должна її розрізати 
пополам, як согласна йти замуж.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Кого запрошували пекти коровай?] 
Приглашали жінок, шо вміли його пекти. [Як їх нази-
вали?] Я й не знаю, просто жінки, шо коровай печуть. 
[Що ще пекли, крім короваю?] Шишки пекли. Може, 
ше шось там і пекли, не знаю. Я уже й право забула. [Чи 
вили гільце?] Різки пекли і гільце пекли. [Що таке «різ-
ки»?] Різки – це на одній палиці різка. Різки, то у нас тут 
є такі трави, такі товсті вони ростуть. Їх ламали, стебло 
таке чистеньке гарне і довгеньке і на них намотували 
кісто і пекли. А гільце – то з вишні вирізали, щоб на 
гілочці ше кілька гілочок було. І  тоже ж обмотувало-
ся усе кістечком і пекли. І оці різки і гільце ставили на 
столі. [Чи багато пекли різок?] Багато – і сотню, а то і 
більше пекли. А гільце одне пекли і ставили отдєльно 
на столі. [Що робили з різками?] А ці різки во врем’я 
свайби роздавали гостям обізатєльно. [Чи розносять 
шишки, як на весілля запрошують?] У нас воно так не 
було. Шишки роздавали вже на свайбі.

ПОМИНКИ [У які дні роблять поминки?] У нас на третій 
і на дев’ятий день шось розносять. А  вже на сороко-
вий, тоді гукають людей на обід. [Що готують на такі 
обіди?] Коливо – це як закон должно буть. Колись же 
його робили з пшениці, а тепер із рису. І мед кладуть, 
і варення, і сахарьок. Обізатєльно зразу треба з’їсти три 
ложки колива, а потом уже все остальне. Колись у нас 
так було – борщ, картошка або вармешель одварювали, 
пироги клали, кампот. Пироги колись з картошкою, ка-
пустою, з квасолею пекли. Накладають у миски і став-
лять на стіл. Тепер же каждому миску дають. Огурець, 
помідор становили. А в піст, то усе пісне варили.

смт Ярова
Записала Л. Пономар 6 грудня 1997 р.  

у смт Ярова Краснолиманського р-ну Донецької обл.  
від Підгорної Пелагеї Захарівни, 1905 р. н.,  

Підгорної Людмили Андріївни, 1950 р. н.,  
та Літвін Яніни Василівни, 1935 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Но-
вий год іде, Рожество. Варять кутю, озвар, пироги пе-
чуть. А там – чи капусняк, чи борщ. І на той год, і на 
другий год готовлять.  [...] Раньше ячмінь товкли та 
варили [кутю]. Хто з чого видумає. [...] Щедрівка само 
собі, а  колядівка само собі. Ходили і дорослі, і  діти. 
Прийдуть: «Вам защедрувати?» – «Щедруйте». [...] [На 
Новий рік,] як на Рожество. Уже було скоромне. Кол-
баси, сало, яйця. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ В нас називали «різки». Ліплять із 
кіста, становлять відро, в відро їх. А в молодого із со-
сонки гільце.  [...] Така паличка, тоньша пальця. Ото 
вони кісто крутять. [...] [Коли пекли коровай?] Може, 
в  п’ятницю пекли його. Шишки, жайворонки  – хто 
шо придумав, те й ліпив. А шишки само собою. Кру-
гленькі, маненькі. Шишки – у кошолку, а тоді гостям 
роздають.

ПОСТУВАННЯ Ото піст. Боже сохрани, шоб хто взяв 
молока, сала. По чотири корови держав [дід]. Моло-
ка – завались. На сир переводять. У кадушку баба соле 
сир. А  тоді, як піст пройде, каждий день вареники. 
Утро, вечір... Масла отакі грудяки.

МАНГУШСЬКИЙ РАЙОН *
с. Стародубівка

Записала Л. Артюх 16 червня 2012 р.  
у с. Стародубівка Першотравневого р-ну Донецької обл. 

від Заболоцької Лідії Євдокимівни, 1925 р. н.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Ходили й діти збирали, й  чоловік 
збирав ті жердельки, понасушую, а тоді зимою ж пи-
рога спекти! На м’ясорубку цю жерделю понакручую, 
а сахарю тоже ж нема. Ото такі понасушені, понамеле-
ні, та й спечу пиріжків. Та й діти не голодні. Виходили 
з положення, ніхто ні на шо не жалувався. 

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ [Ви кажете, що два 
голоди пережили.] Три! Тридцять вторий, тридцять 
третій і сорок сьомий. Як це кажуть, не було голоду? 
Був голод. Може, як у когось не забрали все, то ті не 
голодали, а  в нас все повимітали, то голодали. То в 
комина ховали, то в піч, а однак ходили оті актівісти, 
вибирали звідтіля. Витягали все [Що ви їли, треба ж 
було якось виживати?] Лобода, а в сорок сьомім хов-
рашками вижили. А  батько (він вже вмер), вони не 
їли ховрашків. Тепер вже й нема їх, нема ховрашків. 
[Що ще їли?] «Пальчики» називаються, росте в нас, 
і оте ходили зривали і їли. Трава така. Воно ж як їсти 
хочеться, то все їли. Молочай, такий гіркий, а ми по-
качаємо його, шоб не був гіркий і їмо. Я помню, батько 
коло свиней робив, то витягував який бурячок такий 
і приносив. [У 1947 році] я їздила в Хортицю на заро-
бітки. Комбайном молотили, по 16 кілограм заробили. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Що їли перед війною на кожен 
день?] Садили картошку, буряк, сіяли ячмінь, овес. 
[У вас більше озиму пшеницю сіяли чи й жито?] Ні, 
жита мало сіяли. Пшеницю.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай пекли. Печуть отакі пти-
чечки із тіста. А [колись] ми давали пиріжок з квасо-
лею, птичечка оце ж спечена. Коровай тепер заказу-
ють.  [...] [Розкажіть про коровай.] Мені кума пекла, 
здоровий! Я його добре й не роздивилась! [А як його 
ділили?] Оце вже я й не знаю. [Чи пекли шишки?] 
Були шишки. Усім роздавали людям.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Перед війною варили все, шо 
попадалось: і баланда, і  борщ. [Що таке «баланда»?] 
Заколочували муку, вода кипить, чи з висівкою за-
колоти, та туди уллєш. [Це на обід варили?] Та коли 
зварим, тоді й їмо.

* До 2016 р. – Першотравневий район.

МАНГУШСЬКИЙ  РАЙОН
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РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ [Як називалася ранкова їжа?] 
Снідання. А в обід – обід, а тоді вечеря. [Чи був підве-
чірок?] Полудень. Три рази їсти було, ше й коли полу-
день. [А коли готували їжу?] Ноччю, поки на роботу 
йти, треба витопить і наварить на усіх. Варили, шоб 
другий раз не топить піч. [А що на сніданок їли?] Їли 
все. Затірку більш. І «празники» такі ще. [Що це таке?] 
Локшу різали, та чи запечеш, чи пожариш. [А салати 
були?] У діжках солили й квасили. І капуста в діжках. 
Оце вже в мирне врем’я після війни. Оце тепер у бут-
лях стали закатувать. І помідори, тоді вже були отакі 
маненькі. Вони для борща добрі.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ [Чому не їдять конину?] Зако-
ном не положено. А Бог його Святий зна. То ж дивись, 
яка нація. Татари ті, калмики, то вони їдять. Узбеки, 
таджики – у їх свинини, Боже сохрани, а коней – їдять. 
[Чи їли коней підчас голоду?] У голодовку їли. Розка-
зує ось тут сусідка кролевецька, шо як прийшлося, то 
й їли. Як ото Октябрьська, він веде коней, та на ков-
баси. А вони такі вкусні з коней ковбаси! [...] Є ж такі 
нації – гадюки, оті повзуни їдять. А в нас – нє! [А їжа-
ків їдять?] Нє! А єсть – їдять оцих тараканів тоже. Яка 
нація, в каждого свій обичай.

ПОМИНКИ Перве  – борщ варять. Канун роблять. 
[З  чого готують канун?] Рис, а  колись, як рису не 
було, – з арновки [пшениця-арнаутка]. І воно вкусні-
ше. А чогось мода пішла з рису. І кутя з арновки доб-
ріша. Канун – водичка ше солодка. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Раніше на весіллі, коли коровай 
ділили, давали подарунки. А тепер як?] От ми робили 
свадьбу, то як першу випили, закусили, а потом уже 
чи за другим, чи за третім заходом підносять водку 
в рюмочці на тарілочці, випивають і дарять. А тепер, 
кажуть, як тіко заходиш у хату – даєш подарок. Тепер 
самі наливають. Біля кожного чарка, тепер же став-
ляють на стіл, ніхто не розпоряджається. Наливають 
і п’ють. 

НІКОЛЬСЬКИЙ РАЙОН *

с. Келерівка
Записав О. Васянович 19 червня 2012 р.  

у с. Келерівка Володарського р-ну Донецької обл. 
від Узбек (Балан) Ніни Іванівни, 1928 р. н.,  

родом із с. Мар’янівка Арбузинського р-ну 
Миколаївської обл. (у с. Келерівка проживає з 1948 р.)

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ [На Великдень] каждый год печем 
паски. І при советской власти пекла детям пасачки и 
святили. Поп приезжал сюда. [Які продукти освячу-
ють на Великдень?] Хто шо хоче. От, например, яички 
берем, колбасу купляем, сыр гаванський [голланд-
ський] купляем, канфеты, пасачки. И  соль святим 
обизательно. Горилку  – не, вино можна. [Лушпайки 
від свячених яєць] даешь курачкам. Отак потрешь, 
шоб харашо курачки неслись. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутю 
абизательно [варимо], и  узвар варим, и  пиражки 
пітьом [печемо]. На Святый вечир носим вечерю. 
Мои дети носили все время до кросных. Им давали 

* До 2016 р. – Володарський район.

подарки, гроши. Я  учила так: «Здрастуйте (или до-
брый вечир)! Кресная и кресный, мы вам принеслы 
вечеру. Будьте добры, примите наши подарочки». 
Я  давала кресной матери то рушнички, то носки 
кресному, то платочку. А  они вже давли им [дітям] 
подарки и гроши, вгощали их. Эти празники празну-
ются. [Вечеря – це] кутя и узвар. И на наший сторони 
пекут калачи, а здесь не пекут. Здесь пиражки и бу-
лачки пекут и несут. Дети несут и им дают тоже по-
дарачки и гроши. [Чи лишають вони кутю у хреще-
них?] Абизательна. Им дають кутю. [Які страви готу-
ють на Різдво?] Хто шо хочет. То ж уже разговляютса. 
И  мясные, и  катлети, голубцы готовят. [Святвечір] 
писный. [Кутю варять] з яровой пшеницы. Покупа-
ем яровую пшеницу готовую, толчоную. И хто варит 
редкую кутю, добавляют туда изюм, а кто варит гу-
стую кутю. 

ПАСТУХ [Як розраховувалися з пастухами?] Как да-
гаварувалися: кармить, абед. По очереди: сегодни я 
кормлю, завтра вы кормить. Кормили и платили.

с. Старченкове
Записали Ю. Буйських та О. Васянович 20 червня 2012 р.  

у с. Старченкове Володарського р-ну Донецької обл. 
від Шейко (Лизунової) Надії Артемівни, 1925 р. н., 

та Мавродій (Ципльонок) Любові Антонівни, 1941 р. н.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [Коли загальні 
поминальні дні?] После Паски чериз неделю.  [...] 
Можна каждый день хадить паминать, абы було чем 
паминать. Ну, сичяс все несут, а раньше – паску, яйца, 
канфеты. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Да хто там хадил. Если б 
счас, а тагда ано не дахадила еще. Мы вечерю насили в 
каждый двир. Калядувать у каждый двир, щедрувать. 
А мы детей не пускаем счас. Стыдна. Все есть. Тагда 
были все дети галодные. Хто-та пряник, хто-та бу-
блик дасть. Так была заведено, хадили все. [Що брали 
з собою, коли вечерю несли?] Кутю брали, пирог, если 
мама спечет, там, кусочок пирага. [Казали:] «Батько й 
мати прислали вечерю». Ана чуть адбірает кути на-
шей, туда далаживает и дает гастинцы.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
Сорок святих] я помню, мама всегда бублики варила 
в казани, на паличку ж, их на скавародачку – в пич, 
падсушуе их. Птичак все липила. Ана была такая 
рукадельница  – мама. Птички и бублики пекли. Со-
рок штук. И  того сорок, и  того сорок. [Дітям розда-
вали?] Канешно, и  иншим роздавали.  Сушки мама 
насушить. Мешками стаяла. Идуть – сушки раздаем. 
А каструля стаит такая бальшая с кампотам, как бы в 
синцах. [Паски самі пекли?] Сами. Раньше в русскай 
печьке пекли, а сичяс мы покуплялі ж от эти – элек-
трыческая духовка. [Розкажіть, як Ви пекли паски?] 
Ну как? Учиняли  – яйца, сметана, малако. На драж-
жях этих варили сами с хмелю. Мисили, масла клали 
поснае, месили, а  тада выкатывали, в  формачьки ш 
такие жилезные. Щас у миня маленькие, с-пад кофе, 
эта в эликтрическай бальшой, а раньше у мамы такие 
бальшие были паски. И полбанки кладешь, а ана все 
падходит, как раз целая, аж наверхь вылазит. Оце па-
ски. Бальшие такие. Ну, а типерь маленькие, электри-
ческая [духовка] ана ш маленькая.

http://www.etnolog.org.ua
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с. Ес. СЕСтарченковеЕтарченкове
Записали ЕЗаписали Ю ЕЮ. Буйських та О. Васянович 20 червня 2012 р.  Е. Буйських та О. Васянович 20 червня 2012 р.  

у с. Старченкове ВоЕу с. Старченкове Володарського р-ну Донецької обл. Елодарського р-ну Донецької обл. 
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НЕНАЕА В КАЛЕЕ В КАЛЕ



49НОВОАЗОВСЬКИЙ  РАЙОН

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ На Паску несу и паску, и  мед, 
и  водку, калбасу. Все несем. [Що раніше брали для 
посвячення на Великдень?] Яйца брали, сало бра-
ли. Ранше ж ци ковбыки робили з свини. Все брали. 
Масла сами били, масла брали. Раньше ж цибулынне, 
рябинушка  – зелененькые. Варить нада. Рябинушку 
зашарили, эта такая трава. Брали цю травку, заклада-
ли в каструлечку, варили и туда яйца лажили. И ото 
ж варитса трава и яйца. Витащишь  – зелененькие. 
А цибулыння тоже замочишь на нач, ано ж тагда та-
кое красивае, шакаладный цвет. И силь брали [освя-
чувати]. [...] Разгавлялися. Тагда вже все вилажишь на 
стол. Сразу свячонае [їли], там яичечка с’їш, вадички 
папьешь, патом уже все в ряд. 

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Спас  – эта ж яблачки. Их же 
ж два чи три Спаса. Яблаки святять. Гаварять, нель-
зя їсти [яблука], у каво умер ребенак. Гаварять, таво 
долю съедаешь.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ [Про голод 1947 
року] От распускаются листочки малоденькие, там, 
с вишни – жевали. Как счас помню их вкус, как клей 
жуйош. Сурепку ели. Сурипка есть такая, жолтеньким 
цвететь. Козлики есть там такие. Укроп там есть. Ка-
лачики, на них многа-многа семян таких кругленьких. 
Мы их даже на скавародку жарили. Такие вкусные 
были. Карешки  – есть такое растение. Капали каре-
шочки, ани такие сладенькие-сладенькие. В  общем 
выживали. Били не ленивые. Сабирали каласочки. [...] 
Мама пашет нам каждай сумачку и каждая пайдет в 
сваю сумачку как-та насабирает. Ага, едет аб’ежчик – 
мы хаваемся. Уехал – мы апить на каласки. Мама на 
мельничку намеле та пишек нам напечеть. Ну, выжи-
вали. Кто не ленивый, тот выживал.  [...] Было очень 
плохо без каровки. Карова была – была очень харашо. 
Как не надоить – надоить, а все ж какую сварит лап-
шичку малочную. Па стаканчику малака – люди вы-
живали. А в каво каровы не було, тем была трудна. Я и 
счас каровку держу, мы без каровы не можем.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Престольный праз - 
ник – вот же ж как будут кавуны спелые, тагда у нас. 
Я  не знаю, Спас чи не Спас. Мы сносим продукты, 
деньги даем, шоб ани там гатовили, а мы патом идем 
кушать, хто давал.

НОВОАЗОВСЬКИЙ РАЙОН
с. Козацьке

Записала Л. Артюх 1998 р. у с. Козацьке 
Новоазовського р-ну Донецької обл.  

від Васильєвої Ганни Миколаївни, 1934 р. н., 
 родом із Дрогобицького р-ну Львівської обл., 

 насильно переселеної 1951 р.

ГОСТИНА [Раніше частували однією чарочкою.] Тепер 
каждому чарку ставлять. Це вже, як ми приїхали сюди, 
то вже тутешні люди нас навчили, шо кожному чарку 
треба ставити, а  в нас по колу. Побажали здоров’я, 
щастя, як на родини – дитинці й мамі, щоб була здо-
рова, щаслива, розумна, шоб слухала батьків, шоб не 
обіжала сусідів, менчих себе! [Що готували?] Шо було. 
М’ясо потушили, ковбаса була з сиром (ковбасу нарі-
зали й сир), в Донецькій області ковбаса й тоді була, 
картошка була, борщ варили. І польський борщ вари-

ли ми – без капусти, з самим буряком. Картоплю туда 
не кладуть, картопля – отдєльно. Вушка не варили в 
нас, варенички теж ні, а варили боби. То не квасоля, 
то боб. Просто зварили, насипали на тарілочку, нічим 
не заправляють, ні цибулькою, ні часничком. І до цьо-
го борщу.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Це була страва] і на щодень, 
і  на свято. [Коли ви навчилися варити український 
борщ?] Коли переїхали сюди. А  польський варили 
так само, я й зараз вару. Заквашують буряк для бор-
щу. А тепер я вже варю зі свіжого буряку і лимонну 
кислоту додаю. [Чи робили у вас якісь пампушки, ба-
лабушки, якесь печиво не на свято, а на щодень чи до 
неділі?] Пекли. Мішали сир із сметаною і з цим їли. 
І тепер так. [Що Ви готуєте на щодень?] І млинці, і за-
тірку. Млинці начиняю печінкою, сиром, чим маю. За-
тірка – береться мука і яйце б’ється і розтирається аж 
до квасолинок дрібненьких. Її можна й на воді, а мож-
на і з молоком. Її суху не їдять, тільки з молоком або 
з розсолом. [Чи готуєте галушки?] Ви знаєте, я й не 
знаю, шо то є. Може, так – я роблю: мука, яйце, розко-
лочую, а тоді ложечкою беру і в суп. Тісто трохи густі-
ше, як на оладики. Це я тут навчилася. [...] У нас нази-
вали «гарбузи», а тут – «кабаки». З них кашу варять. 
Тут люди печуть, а я не пекла. Пиріжки і я начиняю, 
а не печу. Картопля. [Як у вас картопля називалася?] 
Бульба, а  тут картошка. Огурці, перець. Помідори, 
сині. [Помідорів] там не було. Ми вже тут їх пізнали. 
Їх кладуть у борщ. Солили, у такі бочечки закладали 
помідори, огурці, перець, капусту. У капусту ложили 
перець і огурці, а помідори то осібно квасили. А там 
по картошці засипали просто капусту.  [...] Голубці з 
рисом. І вареники робимо з печінкою чи картошкою. 
І «хлопчики» роблю. [Що таке «хлопчики»?] Тісто, як 
на вареники, і  так, як на вареники. А тоді із маком. 
Мак натираю і солодю його. А тоді розкатаю і вони 
отакі довгенькі.  [...] [Коли з’явилась манна каша?] 
А ви знаєте, я й не знаю, коли вона з’явилася. [Коли 
ви народили дитинку вже була?] Була-а-а! Вона була 
ше вдома. Тільки її там називали не «манка», а «ґри-
сік». [А висівки як у вас називали?] Отруби.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Чи 
варите ви кутю?] Аякже. Кутю варю із пшениці. То ж 
саме найкраще блюдо [Кутю ставили просто на стіл?] 
Ні, обрусок підстеляли і сіно. На сіно клали обрусок, 
а  тоді ставить. [Чи готують кютю на Водохреще?] 
У нас на Водохреще із того самого варять, шо і на Свя-
тий вечір. Пісні страви. Воду святять. [Чи давли худо-
бі трохи куті?] Куті не давали, давали паленицю, яку 
до церкви брали, то ту паленицю давали. Не різали, 
а ламали, і давали худобі.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ [Коли не можна різати хліба?] 
На празники Івана Головосіки. На Головосіки не мож-
на їсти головку. Головка капусти, цибулю, часник, мак. 
[Чи був такий день, коли не можна було пекти хліб?] 
В неділю й проз  [напередодні] свята не можна пекти. 
[Чи є ще якісь заборони стосовно хліба?] Не кидати, 
не переступати через нього. [...] Як, допустім, дитина 
в матері вмре, то до Спаса мама яблука не їсть. А як у 
мене діти живі, то я можу їсти. Говорять, шо на тому 
світі йому не хватає яблука, чия мати їсть яблука 
до Спаса.
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ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ У нас «кисляк» ка-
зали. І  тут так само. Робили сир зі сметаною чи мо-
локом. [А як називали заправлене кип’ячене молоко?] 
Там цього не було. А тут ряжанку роблять. Пряжать 
молоко, остигає, заправляють сметаною, всідається. 
Вона дуже смачна.

ЕТИКЕТ НАРОДНИЙ [Хто готує їжу для сім’ї  – жінки 
чи чоловіки?] Заведено більше, шоб жінки. [Чи сідає 
господиня разом з усіма за стіл?] А ви знаєте, я й зараз 
сідаю зі своїми дітьми. А це як я в хаті, а вони сіда-
ють, то зять мій приходить і кличе. [Чим відрізняєть-
ся дитяче харчування від дорослого? Що дітям дають? 
Коли їм прикорм починають давати?] Я свою кормила 
два з половиною роки. А прикорм давала. Я їй варила 
картошечку, таку мнягеньку з молочком, з масличком. 
Кашечку варила манную.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО [Коли у вас Храм?] 
У  нас Храмове свято на Спаса, коли яблука святять. 
[Коло церкви збираються люди, зносять харчі?] Ні-ні, 
це за церковні гроші там готують.

Записали Л. Артюх та О. Васянович у червні 2012 р.  
у с. Козацьке Новоазовського р-ну Донецької обл.  

від Рябушка Михайла Гавриловича, 1925 р. н., 
Рябушко Анни Митрофанівни, 1926 р. н., 
та Курівчак Розалії Петрівни, 1926 р. н.,  
родом із с. Коростенко Хирівського р-ну 

Дрогобицької обл. (нині – с. Коросно Бещадського повіту  
Підкарпатського воєводства Республіки Польща)

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Варимо борщ найбільше. 
Поставили воду, поклали мнясо і тоді підготовляємо: 
картошки начистила, порізала, тоді натерла чи одну, 
чи дві морквинки, натерла луку чи головку, чи дві, 
кладу, бо всігда навар од луку полєзний. А  тоді оце 
все я прямо в миску кидаю, лучок піджарюю. Хоч на 
мнясі, хоч на воді. А тоді кидаю в борщ ложечку са-
харю, бо буряк часто несладкий. Тоді ставлю оту ско-
вородочку, влила трошечки постного масла. Треба 
постного масла обізатєльно. Єслі не жарите на ньо-
му нічого, то можна линуть. Борщ усігда вкусніший 
буде. Піджарила буряк, потом картошку, морквочку, 
цибульку. Покидала це все, трошки хай покипить. 
Кидаю капусту. Половина свіжої, половина квашеної. 
Тоді борщ кисленький. І роблю зажарку: туди томат, 
трошки моркви тертої, цибулі трошки, также по-
стєпєнно зажарила і кинула в борщ. [Раніше варили 
борщ так само чи інакше?] Інакше варили. Раньше ми 
не жарили, я знаю, ні буряка, ні моркви. Все покри-
шили, вкинули. [Який клали буряк?] Я обично кладу, 
бо я спеціально його садю, длінний такий, не совсім 
красний, а розовий. Він сладший. А отой несладкий, 
я його на терку потру чи наріжу, зверху ложечки дві 
сахарьку кинула, а  він тоді вкусний! [Коли не було 
помідорів, чим закислювали борщ?] Я робила буряк. 
[Квасили?] Да. Я робила в глечику, у мене ше й досі є. 
Оце в глечику робила буряк: начищу, наріжу, заллю 
теплою водою, і ото кисне зо днів два. [І нічого не до-
давали?] Ні хліба, нічого не клала. Він сам вигравав. 
На одній воді, підсолодить можна трошки. І  лили в 
борщ трохи тієї водички, шо квасився, квасу. Його ж 
і пили, бувало, як од желудка, од запора. То красний 
круглий буряк ми робили, не отакий шо розовий. Як 
ото січас на вінігрєт ми садимо. [Коли перестали ква-

сити буряк?] Та вже і я годів з п’ять не квасю. Тепер 
свіженький ізроблю, укинула, попробувала  – ловко. 
То ото туди часничку, цибульки, як є зелені. А  те-
пер помідори є, і сині, і перець і гострий, і солодкий. 
У  нас перець люблять. У  мене даже є перець сольо-
ний. [Ви користуєтеся соняшниковою олією?] Тепер 
купуємо тільки з сояшника. Як потребується, можна 
куплять, «Олейна» в нас чи яке. А я її шось не дуже 
люблю. Мені посне масло наче лучче, а там привкус 
якийсь. [...] [Що добріше – солянка чи борщ?] Борщ! 
У  борщ же все кидаєш, тіко душу свою не кидаєш! 
[А ще що?] І лапшу, і картошку варять, кругом у нас 
варять, котлети чи отбивні. П’юре чи як. [Колись же 
котлет не було і отбивних.] Тоді тушили мнясо з кар-
тошкою. А тепер – шо хочеш, і голубці, блини такі й 
такі. [Чи робили раніше голубці?] Ні, не робили ніко-
ли. Не було.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ  [Чи варите Ви 
галушки?] Такі ріденькі, тісто з яйцями і водою, шо 
ложкою кидаю в юшку чи молоко. [А  затірка яка?] 
Я беру муку, розтираю в мисці, трошки розводю, яйце 
і трошки молочка. Розколотила, а тоді тру, а воно ж 
скачується! [Чи знаєте Ви, що таке «саламаха» чи «са-
ламата»?] От ви знаєте, вже я і забула. Чула таке, а не 
згадаю. Кваша – ото знаю. Ми пророщували пшени-
цю, а тож і мололи на ручні жорна. Ота добра дуже 
кваша. Вона ж кислувата, то було, як звариш, та ще 
кинеш сушки.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ [Як рятувалися від 
голоду?] У нас же хати були – двойні потолки. У всіх 
потолках було насипане просо, шоб миші не заводи-
лись і шоб на пожарний случай: голод чи шо. Зніма-
ли верхні потолки, вибирали відтіля просо, рушили 
(така рушка була) на пшоно і варили кашу. «Кандьор» 
називався. Була обща столова, у  тій столовій висів 
дзвон мідний, чи рейка, чи буфер. Із вагонів. І ото як 
дванадцять часов  – б’ють на обід. Повар був, варив 
той кандьор. І  ото всі збігалися і кандьор їли. Даже 
председатєль у нас був із Ново-Азовська, так той до-
говорювався, бо море рядом, там риба тоді була, тоді 
ту рибу привозили, в  кандьор ту рибу кидали, і  він 
приходив той кандьор їсти із рибою. Оце тоді ми 
так і жили. А  в хаті нічого не було. Вода одна, від-
ро води і кружка рядом.  [...] Заставляли нас ходить, 
у [19]30-м году мені було п’ять год, ходили ми на ко-
лоски. Отож скосять пшеницю чи ячмінь, чи шо, сум-
ки нам подадуть і ми ідем збирать колоски. Ті коло-
ски потом терли, ту пшеницю тоді – такі були ручні 
товкачі, ступи. Всяко приспосаблювались. Траву вся-
ку їли. [1932–1933 рр.] У нас годів п’ять  була комуна. 
Тоді ж організували артєль, перейменували. А  тоді 
через два чи три, чи п’ять год – колхоз – колєктівне 
хазяйство. Отак тобі й хазяйнували. Кукурузу сіяли. 
Помню, ми збирали ту кукурузу та й запалили її, вона 
чогось чуть уся не погоріла. Смажену їли. Добра була. 
А  м’ясо я  й не помню, його й не було! Постєпєнно 
людей під’їхало багато, як узнали, шо комуна. Харчі 
були безплатно, а тоді голод, то кому вигідно було – 
їхали й їхали. 

НАПОЇ Самогонку гонимо. [Чи гнали самогон до вій-
ни?] Аякже, з  буряка. І  з буряка, і  з кабака, з  чого 
її тіко не робила. Ми так робили, шоб не знали, не 
побачили. 
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ЗАСТІЛЛЯ ІМЕНИННЕ В  нас була компанія дуже хо-
роша  – душ тридцять, ми день рождєнія в кажного 
одмічали. І не було в нас, не так, як січас: і ковбаси, 
і сир, а в нас – яйця жарять, капуста сольона, капуста 
свіжа, пиріжків напечем. Кажна ж хазяйка була. Не 
було такого, як тепер, разнообразія на столі.

ГОСТИНА [Отже, чарку підносили.] Да. От мій хазяїн. 
Я  йому даю горілку  – розливай, частуй. А  він узяв, 
поподавав, уже немає. Ну, ми ж кажна приносила, не 
одна ж хазяйка. О, немає, пішла взяла ще пляшку. Ну 
не так, шо сам бери, пий, наливай. Одною чаркою всі 
по черзі. А тоді вже далі стали побільше чарок. Як вже 
ж багатіші, так і посуди більше.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ [Хто час-
тував на родинах, хрестинах?] Хазяїн. Він у мене лю-
бив гостей. П’яний не був, а випивав. Несли з собою 
півлітра і канхветку яку чи печеннячко. Поздравля-
ють чи там з дівчиною, чи хлопцем. Пожелають, шоб 
здорове, шоб іще діток було. Тоді сідають за стіл. Без 
розкошества. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Води і кусок хліба, і тарілочку став-
ляють, як поминають. [Чи сиплють житом за тру-
ною?] От не сиплють. Скіко не дивлюся, ніколи не 
сиплють. [А раніше сипали?] А раньше сипали. От я 
помню, наша баба вмерла, так мені казали: «Посип, 
а  тоді оту пшеничку собери, і  винеси в таке місто, 
шоб кури не клювали».  [Чи кладуть хліб на кришку 
труни?] Обізатєльно. Платочок і соль зверху. Нада 
його хоч копачам, як будуть їсти, хоч людям вломи. 
Його як іззісти, то зжага не буде пекти. Оце я чула. 
[Його не можна різати] тільки ломити. А  чого не 
можна різати, не знаю.

ПОМИНКИ Поминки Дуже багато готовлять. Усе го-
товлять. [Чи варять борщ?] Варять обізатєльно. Я вам 
скажу, борщ малувато вже й варять молоді. Ну обіза-
тєльно борщ нада. Другий раз сядеш, дивись, лапшич-
ку подають. Недавно подавали таке, я його ще й не їла! 
І сама не робила, не буду казать – з ковбаси: чи солян-
ка, чи як. [...] [Чи можна було пити на поминальному 
обіді?] Небагато. І не такі поминки були розкошні, як 
тепер. Шо тоді було? В нас борщ, картошечка, томат, 
котлетки, кампот. [Яку страву подавали осьанньою, 
щоб люди знали, що треба з-за столу виходить?] Пи-
ріжки, канхвети там які і  кампот. [Чи готували ки-
сіль?] Нє, кисіль не робимо. Кампот  – «узвар» нази-
вається. Я й досі сушу багато сушини. [...] [Чи варили 
раніше на поминки кашу?] Варили. Тепер рідко. [Чи 
готують канун?] Обізатєльно. З  арновки не роблять, 
а  з рису. [Чи заправляють маком, горіхами, соло-
дять?] Заправляють, хто хоче. [Канун обов’язковий 
на всіх поминках?] Да, і  на дев’ять днів, і  на сорок 
днів, і  на год. На дев’ять днів уже мало гукаємо. На 
дев’ять днів пишки роблять або купляють у магазіні, 
складають у сумочку та розносять, та й усе. Пишечки 
роблять такі у виді пампушок. Або пиріжки печуть. 
А  на сорок днів  – це вже настоящий обід  – людей  
кличуть.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [Як називають-
ся поминки після Великодня?] Проводи! Ми це 
празнуєм. Я  всігда оставляю одну паску посвяче-
ну, шоб іти на кладбище. Я  всігда її у салохван ото 
вкручу, занесу в подвал, а  то в холодільнік, а  тоді 

ото ріжу на кусочки і на могилки положу, і крашан-
ки. І  рибу, і  все на світі готовлю, те шо небіжчик  
любив. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ми 
дома красили [яйця], били такі краски купляли, «Бра-
зилія» називалиса. І чорна била, і вішньова, і голуба – 
яку хоч. А  тут ми красимо в цибулинні. Лушпайку 
збираю, зварю, день-два ранше, вона намокне і такі 
гарні получаються. [Які орнаменти писали на писан-
ках?] Які хто хотів. І цвіточками, і так, як на вишиван-
ці, як хто шо придумав. Дуже гарні писали і красили 
їх всі. [З чого починають сніданок на Великдень?] На-
самперед з яйця. Кажуть «розговітися». Я встала, по-
молилася, «Христос воскрес», паску перехристила но-
жом, укроїла паски, яічка порізала і хорну добавляємо 
[до яйця]. Окрайчик оставляють і даже свячену паску 
оставляють на Провідну неділю, шоб кусок паски свя-
ченої був на Провіда. З’їдають сами. Худобі паску не 
дают, а на Святий вечір печут таку паланицю, зверхи 
сахаром посипана, дают всігда худобі паланици тої, 
а паски ні. Кришки позмітают, десь положат та птички 
поїдят. А лушпайки десь у відро та спалю.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ [Які страви беруть освячувати до 
церкви?] Паска, яйця, ковбаса, сир, масло, хто має ві-
нзівку – бере – м’ясо вінзене. У нас кажут «вінзене», 
а то кажут «копчене». Яйця крашу, писанки пишемо. 
Ми писали ранше. Теперка я не бачу. І сіль берут обі-
зательно. Яйця дві, три, штири там почистять, а  то 
так і сьватят. Ви як святите яйце, ви обчистили, воно 
всередині неосвячене, а  як ви ту шкаралупу ізняли, 
як воно си почищене, воно посвячене, воно дістві-
тєльно посвячене, бо вже тої лушпайки нема на нім.  
Я все чищу.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  Сіно 
кладу на стіл. [Застеляю] обрусом. З пшениці кутю ва-
рили. З маком, хоть з медом, хоть з сахаром, і ще кида-
ли дві-три канфети шоколадні. Вона тоді така смачна, 
так пахне. До вечер нічо [не їли], увечір всі вмивалися, 
всі клякали, молилися, сідали за стіл. Клякли на колі-
на всі: і батько, і мати, і діти. І то сідали вечер’яти. Аби 
зірка зійшла, вже дивляться. Кутю варили, голубці, ба-
бульки, гриби. Бабульки такі з тіста з маком маленькі 
робили. Багато страв. Вареники всякі. І гроші клали у 
вареники – хто найде у варениках гроші, то, кажуть, 
щасливий буде. Колядували на Святий вечір. [Чи 
готують у вас на Різдво кутю?] Варять. Я, приміром, 
з  усього вже варила на свойом віку: січас кутю про-
дають, а раньше ми самі робили дуже хорошу кутю з 
арновочки. У нас було арновки багато.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Хіба хто з родичів, а чужі 
не носят [вечерю]. Внучка шось два рази приноси-
ла. Кутю принесе, а я даю свою [кутю]. Міняю. Дала 
їй гроші, скілько там: чи двадцять гривнів, чи десіт, 
скілько моя душа може. І всьо. [Місцеві] варят з рису, 
а я з арновки. Пшениці купляємо і зваримо з пшени-
ці, маку.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Готовились добре. Хто 
вже заходив, чи там колядували, чи засипали, ми 
приглашали всігда. Ставили півлітру і рюмку. Прий-
шов, поколядував, значить, сідай. Чи посидів там, чи 
ні, а чарку випий. Сідає, наливаєш і одправляєш, і ще 
ждеш. Ще прийдуть.

http://www.etnolog.org.ua
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ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Михайлівка
Записали О. Боряк, Н. Гаврилюк та С. Сіренко  

в липні 2009 р. у с. Михайлівка  
Олександрівського р-ну Донецької обл. 

від Білової Катерини Василівни, 1927 р. н., 
Гірак Стефанії Іллівни, 1937 р. н., 

та Сущенка Анатолія Миколайовича, 1948 р. н.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Вечерю [бабі-повитусі] 
носили, зараз більше дітей пускаємо, а раньше куми 
збиралися, усі куми – як у нього там троє дітей, і всі 
куми несли вечерю дитині оцій же, якой крьосна. Не-
сли кутю, кампот, пироги – це обов’язково. [...] Кутя 
тоді з пшениці – пшеницю чи ячмінь у ступі товкли, 
тоді провівали її, і  опять клали, поки не зроблять її 
білою. Ото все оббивали, кутю варили. Свою кутю ва-
рили, не рис, нічого. Додавали і мед, як вже зварять, 
і фрукти. А тоді ще таку обикновєнну – заливали ком-
потіком, і несли дєтвора, і пирожком прикрита, може, 
і три пирожочка. Зав’язували у хусточку, як носовий 
платочок, поставлять туди баночку, кампот і  зверху 
пирожочки, чи по боках. [Дитина] должна прийти: 
«Папа і мамка прислали вам вечерю». Розв’язують, 
обов’язково беруть пирожок, куштують кутю, кла-
дуть свій пирожок туди в добавку. Буває, що кума 
одмінює стаканчик – бере собі той стаканчик, а своєї 
куті йому ставляє.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Сорок святих чувільки пекли  – кладеться тістечко, 
а тоді другим тістечком так хрест навхрест, і з вишень-
кі, із ягод глазки дєлаются. Це чувілька.

ПОМИНКИ Борщ – це всігда. Картошка, м’ясо, котлєти, 
сельодка – що на свадьбу, що на той – тепер одінаково. 
А колись картошечка тушоная. [Готують] канун – са-
хар розводют, а тоді кришет булки у тарєлочку, сиро-
пом солодким заливають і ставлівають. Починают з 
кануна, і  то менше трьох ложек ти не должна взять, 
а тоді – борща. Ну ставлівают усьо, але саме главне – 
борщ. Прісні коржі, печу великий коржик, і  яєчко, 
мнякеньке, вони в мене такі гарні получаються, і на-
мажеш медом або вареням, на тарєлочку і то несу 
гарячим. Хліб пекли, поминали: часником і сир до-
машній, більш там не було ні водки, ну нічого! А тут, 
канєшно, как празник – тут все на столі, як на весіллі. 
Помер чоловік, в церкву йшли, «парастас» називався. 
Оце парастас і панахида – одне й те самоє. Парастас – 
йдемо до батюшки, батюшкє давалі хліб. А дома поми-
нали – хліб, часник і сир домашній (ні сахару, ні меду). 
І батюшка над цим хлібом читав парастас. А у нас тут 
зветься «панахида». Приносять люди на панахиду 
хліб, сахар, печеньє, бутилу олії. Батюшка відправляє, 
а ми співаєм – і вся напахида. А люди дома гуляють. 
Нанімають панахиду на дев’ять, сорок день і на Пасху.

СТРАВИ З РИБИ [Як готували рибу?] Це старі люди ро-
били у духовках, в чавунчиках. Щас ці рецепти ніхто 
не знає. [Як варили уху?] Як і суп. То просто назва. 
Старі люди повмирали, а молодь в це не вникає. Поко-
ління після мене уже не знає, що риба є у воді, думають 
що лише в магазинах. [Чи сушите рибу?] Канєшно! 
[Як потрібно солити?] У каждого свій рецепт. Я солю, 
як сало. Жменю солі під зябра, якщо карп, товстоло-

бик, білий амур чистиш, щоб мулякой не воняла. Тоді 
солі забиваєш туди. У каструлю диряву, прес з досток 
та камнів. Стоїть три-чотири дня. Потом можна пере-
ложити знову, покласти на всю зиму.

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Хрестище
Записали І. Щербак та М. Пилипак у листопаді 2008 р.  

у с. Хрестище Слов’янського р-ну Донецької обл. 
від Дащенко Лідії Семенівни, 1936 р. н.,  

родом із м. Костянтинівка Мар’їнського р-ну 
Донецької обл. (у селі Хрестище проживає з 1956 р.), 

Тимченко Марії Василівни, 1936 р. н.,  
та Тимченка Михайла Олексійовича, 1933 р. н.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» [Чи носять хрещеники 
вечерю хрещеним?] Носять. Як здорові, то вже ідуть 
з півлітрою, а як маленькі – каша ізварена, кутю не-
суть. Зараз з перловки, рису роблять. А ранше пшени-
ці натовчуть, наварять і несуть. [Що кладуть у кашу?] 
В кого мед є, в кого варення, а хто кампотом наллє – 
хто чім. І  должно три пироги буть. [З  чим пироги?] 
З  картошкою, з  капустою. [Діти приходять до хре-
щених і кажуть:] «Папка і мамка прислали вам вече-
рю». – «Спасіба». І я ж попробую кутю і пироги. Пиріг 
один оставляю, а один заміняю – свій кладу йому. Даю 
гостинці і він пішов далі. [Кому ще носять вечерю?] 
До родичів, до знакомих – хто куди понесе.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ [Дають колядникам,] 
у кого шо є. Як у голодовку, так ото ж «коники», пря-
ники, такі «кукли» печені давали. У  мене хрьосна 
була, то «куклу» здорову спече, ше й красним буряком 
покрасе. [Це формочки спеціальні були для такого пе-
чива?] Да, такі формочки – на коників, на звьоздочки. 
Тісто замісюється на молоці чи на сироватці і сахарю 
туди кладуть, шоб солодке воно було. І тоді в формоч-
ку і печуть. А  тоді буряк на тьорку натруть, він сік 
пустить і тоді тим соком красять ті пряники. Це дітям 
таке давали. А хто кусок хліба дасть.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО [Коли у вашому 
селі Храм?] На Другу Пречисту. Це в нас Престольний 
празник. Воно з числа не виходить – всігда 21 сінтя-
бря. Це воно з давніх давен на Пречисту. Людей по-
вно приїжа. На службу йдуть, по хатах у гості йдуть. 
А це годів з п’ять, як у церкві обід готовлять. І столи 
ото надворі. Сідають, пообідали люди, які прихожани 
чужі і уїжають потом додому. [Що готують на храм?] 
Та шо в кого є. І катлєти, й картошка, і ковбаса, і борщ, 
і холодець. А до церкви зносяться, шо в кого є.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Яка страва обов’язково пови-
нна бути на весіллі?] Капусняк должен буть. Капусту 
дрібно посічену варять, пшоно туди, картошку ва-
рять, шоб розімліла. Хто салом заправля, хто олією. 
А капуста кисла должна буть. Моркву на олійці під-
смажать і кладуть туда. І вона така жовтенька та стра-
ва буде, наче з курятиною. У кого м’ясо є, то на м’ясі 
варять. [Чи готують голубці?] Да, і голубці роблять із 
рисом і м’ясом. 

ПОМИНКИ [Що готують на поминальний обід?] Обі-
затєльно зразу борщ. А  тоді вже, хто шо пригото-
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борщ. Прісні коржі, печу великий коржик, і  яєчко, Іборщ. Прісні коржі, печу великий коржик, і  яєчко, 
мнякеньке, вони в мене такі гарні получаються, і наІмнякеньке, вони в мене такі гарні получаються, і на
мажеш медом або вареням, на тарєлочку і то несу Імажеш медом або вареням, на тарєлочку і то несу 
гарячим. Хліб пекли, поминали: часником і сир доІгарячим. Хліб пекли, поминали: часником і сир до
машній, більш там не було ні водки, ну нічого! А тут, Імашній, більш там не було ні водки, ну нічого! А тут, 
канєшно, как празник – тут все на столі, як на весіллі. Іканєшно, как празник – тут все на столі, як на весіллі. 
Помер чоловік, в церкву йшли, «парастас» називався. ІПомер чоловік, в церкву йшли, «парастас» називався. 

М
О ЦИКЛУ

М
О ЦИКЛУ

орок святих чувільки пекли  – кладеться тістечко, 

М
орок святих чувільки пекли  – кладеться тістечко, 

а тоді другим тістечком так хрест навхрест, і з вишень

М
а тоді другим тістечком так хрест навхрест, і з вишень
кі, із ягод глазки дєлаются. Це чувілька.

М
кі, із ягод глазки дєлаются. Це чувілька.

– це всігда. Картошка, м’ясо, котлєти, 

М
– це всігда. Картошка, м’ясо, котлєти, 

сельодка – що на свадьбу, що на той – тепер одінаково. 

М
сельодка – що на свадьбу, що на той – тепер одінаково. 
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одмінює стаканчик – бере собі той стаканчик, а своєї Фодмінює стаканчик – бере собі той стаканчик, а своєї 
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один оставляю, а один заміняю – свій кладу йому. Даю Фодин оставляю, а один заміняю – свій кладу йому. Даю 
гостинці і він пішов далі. [Кому ще носять вечерю?] Фгостинці і він пішов далі. [Кому ще носять вечерю?] 
До родичів, до знакомих – хто куди понесе.ФДо родичів, до знакомих – хто куди понесе.

ЧАСТУВАФЧАСТУВАННФННЯФЯ КОЛЯДФ КОЛЯД
у кого шо є. Як у голодовку, так ото ж «коники», пряФу кого шо є. Як у голодовку, так ото ж «коники», пря
ники, такі «кукли» печені давали. У  мене хрьосна Фники, такі «кукли» печені давали. У  мене хрьосна 
була, то «куклу» здорову спече, ше й красним буряком Фбула, то «куклу» здорову спече, ше й красним буряком 
покрасе. [Це формочки спеціальні були для такого пеФпокрасе. [Це формочки спеціальні були для такого пе
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суть. Зараз з перловки, рису роблять. А ранше пшениЕсуть. Зараз з перловки, рису роблять. А ранше пшениЕці натовчуть, наварять і несуть. [Що кладуть у кашу?] Еці натовчуть, наварять і несуть. [Що кладуть у кашу?] 
В кого мед є, в кого варення, а хто кампотом наллє – ЕВ кого мед є, в кого варення, а хто кампотом наллє – 
хто чім. І  должно три пироги буть. [З  чим пироги?] Ехто чім. І  должно три пироги буть. [З  чим пироги?] 
З  картошкою, з  капустою. [Діти приходять до хреЕЗ  картошкою, з  капустою. [Діти приходять до хре
щених і кажуть:] «Папка і мамка прислали вам вечеЕщених і кажуть:] «Папка і мамка прислали вам вече
рю». – «Спасіба». І я ж попробую кутю і пироги. Пиріг Ерю». – «Спасіба». І я ж попробую кутю і пироги. Пиріг 
один оставляю, а один заміняю – свій кладу йому. Даю Еодин оставляю, а один заміняю – свій кладу йому. Даю 
гостинці і він пішов далі. [Кому ще носять вечерю?] Егостинці і він пішов далі. [Кому ще носять вечерю?] 
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вив  – «Олів’є», картошка із підливкою. [Чи готують 
коливо?] Ну да, канун роблять з рису вареного, медом 
або сахарем розводять, шоб солодке було. І обід тре-
ба починать так: тричі канун беруть, три ложки, а по-
том уже борщ їдять. На дев’ять днів напече пирогів, 
печення, канфетів купить, порозносила та й усе. А на 
сорок днів обіди готовлять і на год. А далі, то уже як 
хочуть.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [Коли у ашому селі 
Гробки?] Після Паски на другу неділю  –поминальна 
неділя. Ранше була на кладовищі зроблена така яма. 
Там чавуни привозили – їздили кіньми, збирали у лю-
дей, на кладовищі готовили. Це ще у [19]70-х  годах 
було таке. А тоді долі сідали всі і поминали. А тепер 
каждий з своєю сумкою йде поминать. [Що Ви берете 
з собою?] Пасочку обізатєльно беру, крашанки, пиро-
ги. Біля каждого гроба там столики пороблені. Сідаєш 
коло свого і приглашаєш когось чи тебе приглашають 
до когось. А в понеділок ми в церкву несемо панахид-
ку і батюшка править. І ото після служби все, шо люди 
принесли на панахидку, все везуть у больницю і лю-
дям роздають.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Шишки пекли, тіко не купували, 
а пекли все самі. Різки пекли – отакі дубці – вирізають 
рівненько палички, а тоді ж беруть тісто – роблять як 
здобне, на яйцях, солодке  – розкачують, розпліску-
ють, а тоді отак ріжуть і намотують на цю паличку, – 

як гілочка стоїть. Беруть лист великий, кладуть в піч. 
А хоч на плиті – перевертають сюди-туди. Воно при-
пікається бігом. А тоді становлять на столі чи хлібину, 
чи шо, його туди встромляють і стоять вони. А  тоді 
кажде розбирає. [...] Мама приглашає сусідів – жінок. 
Тісто втворяють, роблять, печуть шишечки. Печі ж 
тоді були в каждій хаті – пекли шишки, пекли коро-
вай – усе. Коровай печуть великий, роблять ободочку, 
ліплять маленькі шишечки – ставляють зверху, а тоді 
отак роблять, як обручик, і сажають. Коровай пекли 
і в молодого, і в молодої. Пекли коровай у п’ятницю.

ХЛІБ Знаю, шо хліб пекли у пічах раніше, і ото хліб як 
підходе, то злепки такі робляться. А  свекруха було 
каже: «На, Сірьожка, їж злепки з хліба, шоб дівчата 
липли до тебе!». [З чим роблять вареники?] З карто-
шкою, з  капустою, з  м’ясом.  [...] Хліб пекли ж самі. 
Була йомкость, де задєлували хліб. Парили опару. Пе-
кли на капустнім листі, на хронові – від одного запа-
ху наїстись можна! Дріжджів не було – самі робили. 
З хмелю шишечки варили гарно і воно настоїця, мо-
жеш і процідить без отих шишечок, а  сама вода на-
стояна, і робили – затирали висівками, розстилали – 
сушили. Вони як вигралися – розіслала на стіл, вони 
висохли, у  сумочку, і  ото тоді береш тих дрождєй і 
хліб пекли. Або ото ж як спечеш хліб, тоді взяв мукою 
витер оту посудину і воно робиться таке як затірка, 
а тоді розослав, воно ж висохло. Береш розмочуєш і 
заквасюєш.

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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З хмелю шишечки варили гарно і воно настоїця, мо

Е
З хмелю шишечки варили гарно і воно настоїця, мо
жеш і процідить без отих шишечок, а  сама вода наЕжеш і процідить без отих шишечок, а  сама вода на
стояна, і робили – затирали висівками, розстилали – Естояна, і робили – затирали висівками, розстилали – 
сушили. Вони як вигралися – розіслала на стіл, вони Есушили. Вони як вигралися – розіслала на стіл, вони 
висохли, у  сумочку, і  ото тоді береш тих дрождєй і Евисохли, у  сумочку, і  ото тоді береш тих дрождєй і 
хліб пекли. Або ото ж як спечеш хліб, тоді взяв мукою Ехліб пекли. Або ото ж як спечеш хліб, тоді взяв мукою 
витер оту посудину і воно робиться таке як затірка, Евитер оту посудину і воно робиться таке як затірка, 
а тоді розослав, воно ж висохло. Береш розмочуєш і Еа тоді розослав, воно ж висохло. Береш розмочуєш і 



АНДРУШІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Ярешки
Записала О. Таран 17 червня 2016 р.  

у с. Ярешки Андрушівського р-ну Житомирської обл.  
від Рудзевич Галини Миколаївни, 1939 р. н.,  

родом із с. Бровки Андрушівського р-ну 
Житомирської обл.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ступ-
ка в батька така була, туди пшеницю чи ячмінь – лус-
ку здеруть і варять до готовності. Узваром розводили. 
Кутю варили на Святий вечір і на Щедрий вечір.

ПОМИНКИ Стакан води і цілушечку хліба на столі ста-
вили.  [...] Раніше мєлєнькими кусочками білий хліб 
кришили і сахаром його посипали. Нічим не мочили. 
І зараз дехто робе. А горох – з пражди віків. Як нема 
гороху – фасолю варять. Горох солодкий. Зразу після 
війни – з зажарко�ю [готували]. [На похороні неодру-
жених] коровай роздають на кладбищі. Я як мати хре-
щена ладнала коровай, двоє дєток несли, на кладбище 
розломили. Зразу ставлять коливо, горох. Без горілки. 
Тоді борщ, риба, вареники з капустою, картоплею. Зі-
йшлись, сіли, помолились.

БАРАНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Зеремля
Записала Л. Орел 11 грудня 1995 р.  

у с. Зеремля Баранівського р-ну Житомирської обл.  
від переселенців із с. Колісники  

Овруцького р-ну Житомирської обл. 
та Козачок Марії Михайлівни, 1907 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Як 
святкували Різдво?] Дві неділі. Постно варили. Рибу 
смажили, кутю варили, компот якийсь чи кисіль. А як 
святки, вже не постно – то й холодець, і м’ясо, і ковба-
са, шо є, то робили. [...] Зараз він не існує. Зараз новий 
рік іде. А колись був Андрей. Дівчата варять варени-
ки з грушками. [В кого в хаті збирались?] У дівчини. 
А хлопці несуть горілку, ну, там який напиток. А ді-
вчата повинні нарихтувати закуску. Печуть калиту. 
Хто смелий, стає посеред хати з рогачами. А той їде, 
другий: «Їду, їду калиту кусати». – «А я буду по губах 
мазати». – «А я буду сміяться». – «А я буду мазати». 
Корж такий вкусний, добрий. Він його вкусить. А як 
хто засміявся, значить, його сажею помастить. Оце 
Різдво в нас є, М’ясниці. А тоді один тиждень Масля-

на. [Що у вас на масляну готували?] Вареників з си-
ром, маслом, хто з чим. Саме більше із сиром. М’яса 
не можна їсти вже, а тільки смачиться маслом. Юшка 
з маслом, борщ з маслом. 

БЕРДИЧІВСЬКИЙ РАЙОН
смт Гришківці

Записала О. Таран 25 червня 2009 р. у смт Гришківці 
Бердичівського р-ну Житомирської обл. 

від Халан Раїси Федорівни, 1938 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Прийшли батьки його з  хлібом-
сіллю, рушником. [Коровай був?] Був. Тут нам коро-
вай пекли баба Катя, її вже в живих нема, вона коро-
вайниця була. Їй жінки допомагали. [Хто міг бути ко-
ровайницею?] Вона, по-перше, на хлібзаводі робила, 
то вона дуже гарно пекла, і мати теж її пекла. [Хто не 
може бути коровайницею?] Тільки замужня, не вдо-
ва, яка добре жила з чоловіком. [Чи траплялося, що 
коровай під час випікання тріскав?] Буває, но в нас 
не тріснув. Випадки були. Вони до нещастя ведуть, 
до розлучення. [В  коровай щось кладуть?] Копійки. 
В центрі і, по-моєму, збоку. Так, в кругову. І в молодо-
го пекли, і в молодої. В молодого тоже називався «ко-
ровай». І шишки пекли – кругленькі, з такими зубчи-
ками, дуже красивенькі виходили. [Зараз випікають 
короваї?] Замовляють [на підприємстві]. [Коли пекли 
коровай?] У п’ятницю. Випікали наперед. [...] [Батьки 
після вінчання] зустрічали з хлібом-сіллю.

с. Маркуші
Записали О. Васянович та К. Ковтун 25 червня 2009 р. 

 у с. Маркуші Бердичівського р-ну Житомирської обл.  
від Сульженко Анни Антонівни, 1939 р. н.,  

родом із смт Городниця Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської обл. (у с. Маркуші проживає з 1967 р.), 

Теслюк Марії Іванівни, 1938 р. н., 
Теслюка Василя Анатолійовича, 1939 р. н., 

Демчук Олени Михайлівни, 1911 р. н.,  
та Святецької Ніни Петрівни, 1950 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Катерини кашу варили пшоняну, з  маком, і  йшли 
долю кликати. Скікі там нас душ було дівчат, каждий 
у мисочку клали грудочку каші і виходили на улицю, 
розходились. Жінку зустрінеш, не вийдеш заміж у 
цьому році, чоловіка старшого, то за вдівця, хлопця 
або собаку, то – за молодого. [...] Калита (бала´) на Ан-
дрія. Пекли з пшеничного борошна, солодили добре 
і маку додавали. Підвішували до сволока, на коцюбі 
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під’їжджали, старалися вкусити, а вона ж гойдається, 
не зразу ж і вкусиш, а тут смішать звідусіль. Розсмі-
єшся, не вкусиш, а  тут стоїть, мастить сажею по гу-
бах. [...] Гадали на Андрія. Пекли балабушки, розкла-
дали на ослінчику, загукували собаку – чию схопить 
першу, та скоро вийде заміж. Було таке, шо собака по-
кинув одну балабушку посеред хати і та дівка так за-
між і не вийшла, їй уже зара’ восімдесят год, так вона, 
бідненька, і осталась. [...] Вариться кутя три рази: на 
Святвечір, перед Різдвом, вариться друга кутя на Но-
вий рік, а третя – голодна кутя. Варили кутю там у нас 
вдома з ячменю, товкли ячмінь. Там у нас пшениці не 
дуже. А тута вариться з пшениці. Набирається до схід 
сонця вода і заливається кутя. Я і заре так само беру. 
От я раненько набираю непочату воду. У мене все з не-
початою водою. Я вважаю, шо вона справді дає силу. 
Кутя заправлялася маком, горіхами, ізюмом, медом. 
Трошки добавлявся сахар, шоб вона була і трошки со-
лодка, і пахла медом. Кутя варилася густа. Якшо кутя 
вариться і так клокає [кипить], то береш тако руки в 
боки і кажеш «Кво-кво-кво, шоб мої кури квоктали» 
і сідаєш. Це шоб як літо прийде, шоб квочки були. 
Я ставила кутю в холодільник. Зварила і її хватало на 
всі празники. [...] Називався Святий Вечір. На першу 
кутю все готується пісне. Цілий день від самого ранку 
до вечері нічого не можна їсти, даже води не можна 
пити. Готується узвар, вареники з капустою, капуста 
смажиться на олії. Ще я роблю кашу пшоняну із ма-
ком, кашу рисову з ізюмом. Так, шоб дванадцять страв 
було. [...] Готували кутю обов’язково з пшениці, туди 
меду, маку, розтерли добре – готова. Вареники варили 
з капустою, картоплею, рибу жарили. Це була перша 
кутя. Як смеркло, попорались і сідали вечеряти, шоб 
обов’язково всі були вдома, це як закон. [...] А на Но-
вий рік – Маланки. Перебираються в чорта, в медсе-
стру, в козака. Дівчата тоже маланкують. Їм тоже да-
ють гостинці, а так як дорослі хлопці, то дають і хліб, 
і ковбасу, і сало, і півлітру – шо в кого є. То вони там 
потім збираються і гуляють собі.  [...] Млинці на Ба-
гатий вечір [на Маланки] пекли, звались «маланки». 
З ними йшли по вулиці і кого стрінемо, такою буде й 
доля. Водили Маланку, перебиралися, були Коза, Ма-
ланка, Відмідь, Дід – це тринадцятого.  [...] Вареники 
крали з макітрою, не хоче вгостить – на тобі. Вареники 
не повертали, а вози крали, сані крали, то за це викуп 
треба було давати, могорич тра’ ставити. У  нас цьо-
го всього вже немає, у других селах ще є шось. [...] На 
Голодну кутю тоже все пісне. Там уже не обов’язково, 
шоб було дванадцять страв. Як виходить в хазяїна.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Носили вечерю на Сьват-
вечір до хрищених батьків. Я несу кутю і вареники чи 
пиріжки, а хрищені вертають кутю [свою] і таке, шо 
спечуть, дають гроші і цукерки.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Колядували в нас гарних 
колядок, ну я вже забула геть чисто все. Під вікно під-
ходили: «Дозвольте колядувати!» – «Колядуйте» і по-
чинають співати господарям, хлопцю, дівчині, довго і 
гарно, а тепер хýтко дуже, шось там скажуть, аби вже 
виносили гостинця і аби вже втікати. Виносили люди, 
шо в кого було,  – горіхи, цукерки, у  багатих людей 
яблука були, то біжим туди. І  горіха того, де я коли 
його бачила, рада була тому горішку, зразу і з’їдала. 
Колись тикне одного горішка дитині і йди, та й за це 
дитина дуже крєпко рада, а  мені так хотілося їх, шо 

як вже стало легше жити (як я вже хазяйнувала), то 
я поїду в район, куплю торбину, як півмішка і своїм 
дітям даю скільки хочуть і колядникам по жмені, хай 
їдять діти. Згодом вже й горіхів не хотіли – давай гро-
ші. Щодрувати ходили хлопці і дівчата: “Щодрий ве-
чір, пане господару, / Дай тобі, Боже, овець і товару, / 
Овець і товару повну обору / Ваша жінка чорнобро-
ва”. Це така була щодрýха, а  других позабувала вже. 
Посівати – зразу хлопці, а тоді й дівчата. Заходили в 
хату: “На щастя, на здоров’я  / На новеє літо  / Роди, 
Боже, жито, пшеницю / Усяку пашницю / Сію, сію, по-
сіваю / З Новим Роком поздоровляю”. У нас у Берди-
чеві був приют, то з приюту діти приходили, втікали, 
бідненьки, шоб хтось шось дав, їсти хотіли. Приде, 
бідне, під вікно і колядує: “Коляд, коляд, колядниця / 
Дайте, дядьку паляницю / А не дасте паляницю / Ві-
зьмем теля і телицю”. Раді були, бідненьки, усьому, шо 
хто дасть, зразу в рот, шоб ніхто не одняв, таке було 
життя. [...] Посівать ходять хлопчаки, дітки такі неве-
ликі. Дівчатка не ходять, бо дівчині не полагається по-
сівать по закону. Вважається, шо треба, шоб хлопець 
прийшов в хату, шоб було щастя в хаті. Хто у коридорі 
бігом там посіє, а я то прошу, шоб зайшли у хату. Сіє 
по хаті, по палацах, по всьому. Дається їм гостинець, 
але більшинство даються гроші. Це зерно повинно 
три дні полежати хаті. Якшо його зібрати, а тоді йдеш 
перший раз сіяти город, то треба вперед цього зерна 
кинуть, то тоді буде гарний врожай.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Я па-
сок як напечу, то вони аж сміються, такі веселі, соняч-
ні. Це ж Великдень – якшо зі святістю в душі підходиш 
до всього, то таке і виходить. Я пекла завжди три дні: 
день – собі, день – одній дочці, а день – другій. Пекла у 
середу, четвер, суботу. У п’ятницю не пекли. Як було з 
чого, то робили кобасу, стегно пекли, як нема свого, не 
заколем поросяти, то я ходила в Бердичів і купувала, 
але шоб на Великдень був хліб і до хліба, бо це день 
такий. Як розговляються, то найперше їсться паска, 
а потом яйця, а потом уже все.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ У  церкву на посвячення береть-
ся паска – це саме главне, береться крашанка, шинка, 
ковбаса, сіль. Хто шо має, то і бере. Сіль вообще хара-
шо, коли є свячена. Буває, якшо у корови око – більмо 
таке  – то харашо свяченою соллю сипнути туди. Як 
приходять додому з церкви, то кладуть три єячка у 
воду, шоб дівчинка собі там поводила ними по лицю, 
шоб була гарненька. Я, наприклад, збираю лушпиння і 
крашу яйця, але цей раз приїхала моя внучка і привез-
ла мені барвінник [барвник]. Ця пищева краска, спе-
ціально ото продаються. У  цибулинні як покрасить, 
то буде червоного кольору і воно до рук не береться, 
а ця ж краска до рук береться. Треба ж трошки линути 
укусу, то вона тоді так не береться. Як на городі кріт 
риє, то ці шкарлупки з яєць, то у ті нори накласти, то і 
кротовини пропадають.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ На Спаса яблука святять. Вважа-
лося, шо матері, які мають діти померлі на том світі, 
то вони не їли яблук, бо Божа Мати не дасть їм [дітям] 
того яблучка.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Раньше на весілля шалаші роби-
ли, гуляли в селі, все готовили. А зараз наймають сто-
лові, ресторани, кафе і так справляють весілля. Мало 
таких, шо заре коровай пече  – замовляють. Мало 
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З ними йшли по вулиці і кого стрінемо, такою буде й ІЗ ними йшли по вулиці і кого стрінемо, такою буде й 
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ланка, Відмідь, Дід – це тринадцятого.  [...] Вареники Іланка, Відмідь, Дід – це тринадцятого.  [...] Вареники 
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не повертали, а вози крали, сані крали, то за це викуп Іне повертали, а вози крали, сані крали, то за це викуп 
треба було давати, могорич тра’ ставити. У  нас цьоІтреба було давати, могорич тра’ ставити. У  нас цьо
го всього вже немає, у других селах ще є шось. [...] На Іго всього вже немає, у других селах ще є шось. [...] На 
Голодну кутю тоже все пісне. Там уже не обов’язково, ІГолодну кутю тоже все пісне. Там уже не обов’язково, 
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ють гостинці, а так як дорослі хлопці, то дають і хліб, Мють гостинці, а так як дорослі хлопці, то дають і хліб, 
і ковбасу, і сало, і півлітру – шо в кого є. То вони там Мі ковбасу, і сало, і півлітру – шо в кого є. То вони там 
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заколем поросяти, то я ходила в Бердичів і купувала, 
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заколем поросяти, то я ходила в Бердичів і купувала, 
але шоб на Великдень був хліб і до хліба, бо це день Мале шоб на Великдень був хліб і до хліба, бо це день 
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Фсмажиться на олії. Ще я роблю кашу пшоняну із ма Фсмажиться на олії. Ще я роблю кашу пшоняну із ма- Ф-
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перший раз сіяти город, то треба вперед цього зерна 
кинуть, то тоді буде гарний врожай.Фкинуть, то тоді буде гарний врожай.

С ФСТРАВИФТРАВИ ВЕСФ ВЕСНФНЯФЯНФНОГФОГО КАЛЕФО КАЛЕФсок як напечу, то вони аж сміються, такі веселі, сонячФсок як напечу, то вони аж сміються, такі веселі, соняч
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до всього, то таке і виходить. Я пекла завжди три дні: Фдо всього, то таке і виходить. Я пекла завжди три дні: 
день – собі, день – одній дочці, а день – другій. Пекла у Фдень – собі, день – одній дочці, а день – другій. Пекла у 
середу, четвер, суботу. У п’ятницю не пекли. Як було з Фсереду, четвер, суботу. У п’ятницю не пекли. Як було з 
чого, то робили кобасу, стегно пекли, як нема свого, не Фчого, то робили кобасу, стегно пекли, як нема свого, не 
заколем поросяти, то я ходила в Бердичів і купувала, Фзаколем поросяти, то я ходила в Бердичів і купувала, 

Е
хто дасть, зразу в рот, шоб ніхто не одняв, таке було 

Е
хто дасть, зразу в рот, шоб ніхто не одняв, таке було 
життя. [...] Посівать ходять хлопчаки, дітки такі неве
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життя. [...] Посівать ходять хлопчаки, дітки такі неве
ликі. Дівчатка не ходять, бо дівчині не полагається по
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прийшов в хату, шоб було щастя в хаті. Хто у коридорі Еприйшов в хату, шоб було щастя в хаті. Хто у коридорі 
бігом там посіє, а я то прошу, шоб зайшли у хату. Сіє Ебігом там посіє, а я то прошу, шоб зайшли у хату. Сіє 
по хаті, по палацах, по всьому. Дається їм гостинець, Епо хаті, по палацах, по всьому. Дається їм гостинець, 
але більшинство даються гроші. Це зерно повинно Еале більшинство даються гроші. Це зерно повинно 
три дні полежати хаті. Якшо його зібрати, а тоді йдеш Етри дні полежати хаті. Якшо його зібрати, а тоді йдеш 
перший раз сіяти город, то треба вперед цього зерна Еперший раз сіяти город, то треба вперед цього зерна 
кинуть, то тоді буде гарний врожай.Екинуть, то тоді буде гарний врожай.

О КАЛЕЕО КАЛЕ
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в кого печі є. Як ідуть на коровай, то і курку дають, 
і яйця, і муку. Но в основном дають яйця, сахар і муку. 
Кампот дають.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Празник [Храм] 
у нас був на Пречисту [Першу]. Робили обід для всіх 
біля церкви.

СТРАВИ НА ТОЛОКУ Людям на обід варили борщ 
обов’язково, пекли струдлі, робили колотуху (ра-
жанку). Струдлі пекли великі, у пічі, коли з вишнями, 
з яблуками, а більше – з маком. Пахнуть на всю округу, 
а  народу на толоці душ 150–200! І  ото варили борщ 
у казанах здоровенних двох і напікали тих струдлів і 
того хліба гóри.

ЧАСТУВАННЯ НА ВЕЧОРНИЦЯХ У нас і вечорниці 
були, ми самі робили вечорниці. Колись у нас давно 
були (мами наші розказували), ну а ми вже самі собі 
зробили як дівчатьми були. Була одна хата така, якраз 
на горбочку, у Пýгачки, а через дорогу був гармоніст, 
ну то ми там збиралися, грали в усякі ігри, фанти, спі-
вали, танцювали, варили вареники.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Картоплі садили мало. Раніше 
шо готували? Борщ, кашу, вареники, млинці, галушки. 
Це вже далеко згодом стали так поширено варити цю 
картоплю. Тепер такі страви, шо страшно дивитись, 
а  колись, було, якоїсь печені спичуть у пічі, якогось 
млинця спичуть, борщу, затовченого здором.

БРУСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Дивин

Записали Т. Величко, О. Таран, О. Курочкін, 
О. Громова та В. Сироткін у липні 2008 р. у с. Дивин 

Брусилівського р-ну Житомирської обл.  
від Стечук (Цвітненко) Ольги Олександрівни, 1933 р. н.,  

Туровець (Цвітненко) Віри Федорівни, 1926 р. н., 
Радченко Варвари Романівни, 1922 р. н.,  

та Світненко Олександри Мартинівни, 1925 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ан-
дрея. Тісто як на пироги, мак там і все. Розкачуєш, 
коржа намазуєш маком, тоді скручуєш, шоб була ді-
рочка. Вішаємо на сволок. Ворожили на балабушках. 
Перед Різдвом [готували кутю]. Рисова або пшонячна. 
Колись була пшенична крупа. Варять, з маком її пере-
трушують, з сахаром. Мак розтирають. Ставляють на 
покуть, там де іконка висить, свічечку засвічують. [...] 
Кутю варили. Ячмінь товкли в ступі – і кутя виходить. 
[Чим заправляли?] Якщо є мед, дак медом, а ні – так 
сахаром.  [...] Зараз «жаркоє» кажуть, а  тоді  – «ква-
сок». [Що таке «квасок»?] Картошку обираєш, під-
жарюєш на жирі, ложешь у каструлю. Тоді мучишки 
піджарить, водички кипяченої розвести, ну м’ясо, це 
зараз без мяса не будеш. Піджарить, в каструлю, пере-
мішав-перемішав, і буде вам жаркоє. [...] [На] Новий 
рік і м’ясо печуть, і холодці, і голубці, і котлети, і всякі 
ковбаси. Новий рік у нас і старий, і новий. Но старий 
більше празднують. Готовлять люди до старішого Но-
вого року, як до нового року. Кутю варять, картошку 
тушать, ходять сватаються.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Тоді вже приносять вече-
рю [на Святий вечір]. Наприклад, дочка до мене. Це 

колись, а тепер ми разом. А так вся сім’я торбу нагру-
зим і до баби. [А напої які готували?] Пиво.

ПОСТУВАННЯ Постили колись. Є  такі люди, що за 
тиждень-два до Пасхи постять по-настоящему. Я  не 
постила. Я знала, що сала не надо було їсти, риби не 
можна, а молоко можна пити, але забула в який день. 
У мене мати постила, баба постила. Мати постила, то 
їла огірок, картошку, борщ такий варила.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Ми не святили, бо не було церк-
ви, але пекли [паски]. Яйця красили цибулинням. Ну 
у кого ковбаса є чи шо  – беруть в церкву і святять. 
А тоді вже приходять і розговляються.  [...] Домашня 
наїлучча паска. Прикрашаємо, купляємо краски різні, 
цвітні всякі продають. [Раніше] такого не було. Пекли 
паску, ставили на тарілку, та три яйця по боках кла-
демо. М’ясо тушили, ковбаси. [Чому саме три яйця?] 
Ну, Бог – Трійця, і хрестимося трьома пальцями. Кра-
сили яйця, колись оббирали цибулю, лушпиння за-
мачували, постоїть і в тому варили яйця. А зараз то 
все по-новому. На Великдень беруть шматочок хліба і 
святять. А потім дома нарізають по кусочку, то треба 
його обов’язково з’їсти. Дак само і с пасхой. Ще свя-
тити брали яйця, сіль, ножа. [Навіщо ножа?] Аякже, 
свячений ножик. Різали вдома хліб, пасху, м’ясо, сало.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Зараз готують, що треба і не 
треба. А колись – капуста, квасок, зажарений мукою, 
коржі зі сметаною і всьо. [Що таке «коржі»?] Піроги 
з  яблуками, маком, з  вишнями, тою самою сушкою. 
Холодець! [Що таке «квасок»?] Ну там мясо, карто-
пля, заливалось водою, цибулі туди, трошки моркви. 
Перекипить, а  тоді муки на сковорідку зажариться і 
вливається туда, перекипить, од вам і квасок. Млинці 
до кваску пекли на сковороді. Оце саме перше блюдо 
було – квасок з млинцями. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ На весілля печуть коровай. Дехто 
печуть дома, запрошують людей. Коровай місять ті, що 
з чоловіками гарно живуть. Прикрашають калиною. 
Калача печуть такого, тоже прикрашають калиною й 
колосками з тіста. Окремо від короваю, круглий такий 
калач прикрашають візерунками. [Чим коровай від-
різняється від калача?] Калач – це коли молоді йдуть 
до загсу, батьки хрещені несуть, ну а коровай вже тоді 
розділяють на свадьбі. Оце сьогодні спекли коровай, 
а на другий день – свадьба. В перший же день свадьби 
роздають той коровай. Молодим дають перший шма-
ток з яйцями. [З якими?] А там яйця по вуглах виложу-
ють, всього четверо. Кладуть сирі з шкарлупою, і вони 
спечуться. Як коровай маються ділить, той кусок із 
яйцями дає молодим. [Чи пекли шишки?] Пекли, та-
кої круглої маленької форми, як кекси, тільки з візеру-
ночком, ну там якогось «голуба» приліпимо, колоска, 
ну хто шо видумував. Брали тісто, робили таку наче 
кульку кругленьку, наче трошки її розплескали, і звер-
ху викручували та садили «голуба» або колосочки при-
ліплюють, і змащувають зверху яйцем. Тоді на деко – і 
в піч. [Коли роздають шишки?] Ну це вже коли люди 
приходять ліпить коровай, цих людей частують і роз-
дають шишки. А ще печуть сватам отдєльно шишки. 
Тоді вже несе сваха до свахи шишки. [...] Коровай пе-
кли: біла мука, яйця, дрожджі, масло, сахар. 

ПОМИНКИ Колись готували бєдно. Борщ або капусняк, 
вермішель, ну якись там коржі і оцей отвар з суши, 
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треба. А колись – капуста, квасок, зажарений мукою, 

Ф
треба. А колись – капуста, квасок, зажарений мукою, 
коржі зі сметаною і всьо. [Що таке «коржі»?] Піроги Фкоржі зі сметаною і всьо. [Що таке «коржі»?] Піроги 
з  яблуками, маком, з  вишнями, тою самою сушкою. Фз  яблуками, маком, з  вишнями, тою самою сушкою. 
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вливається туда, перекипить, од вам і квасок. Млинці Фвливається туда, перекипить, од вам і квасок. Млинці 
до кваску пекли на сковороді. Оце саме перше блюдо Фдо кваску пекли на сковороді. Оце саме перше блюдо 
було – квасок з млинцями. Фбуло – квасок з млинцями. 
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мачували, постоїть і в тому варили яйця. А зараз то 
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мачували, постоїть і в тому варили яйця. А зараз то 

Евсе по-новому. На Великдень беруть шматочок хліба і Евсе по-новому. На Великдень беруть шматочок хліба і 
святять. А потім дома нарізають по кусочку, то треба Есвятять. А потім дома нарізають по кусочку, то треба 
його обов’язково з’їсти. Дак само і с пасхой. Ще свяЕйого обов’язково з’їсти. Дак само і с пасхой. Ще свя
тити брали яйця, сіль, ножа. [Навіщо ножа?] Аякже, Етити брали яйця, сіль, ножа. [Навіщо ножа?] Аякже, 
свячений ножик. Різали вдома хліб, пасху, м’ясо, сало.Есвячений ножик. Різали вдома хліб, пасху, м’ясо, сало.

ТІЛЛЯ ВЕСІЛЬЕТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕНЕЕЕ ЗараЕЗараз готують, що треба і не Ез готують, що треба і не 
треба. А колись – капуста, квасок, зажарений мукою, Етреба. А колись – капуста, квасок, зажарений мукою, 
коржі зі сметаною і всьо. [Що таке «коржі»?] Піроги Екоржі зі сметаною і всьо. [Що таке «коржі»?] Піроги 
з  яблуками, маком, з  вишнями, тою самою сушкою. Ез  яблуками, маком, з  вишнями, тою самою сушкою. 
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з яблук. [Вермішель купували чи самі робили?] Самі. 
Робили тісто, яйця били, туди трошки солі, соди, роз-
качували. На столі розкотували і дуже дрібненько 
крошили. Як мати моя покійна умерла, да кришені 
були галушки. Трошки купованих було, а трошки до-
машних. Тоді м’ясного не було, бо бєдность. [Чи були 
на похороні алкоголні напої?] Було вино і трошки са-
могонки. Поминають і в дев’ять дней, і в сорок, і в год. 
В  церкву йдеш, панахиду несеш, шоб батюшка від-
правив. Девять день – роздаєш людям, шоб помянули. 
Сороковини справляли зятю  – готували все. Год осе 
справляли. Кличуть людей, щоб поминали. [Чи дають 
алкогольні напої?] Дають, хто хоче,  – вино, горілка, 
пиво.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Є поминальні су-
боти. Хто знає – йде на кладбище. У спеціальний день 
йдуть у церкву, панихідку ставляють, а хто ж не знає, 
йде на кладбище своїх близьких помянуть, провідать. 
Якщо присниться померла людина, то треба купити 
конфєти, печеньє і людям роздати, щоб вони Богу по-
молились. На Проводи спеціально готуються. Пасха, 
а  через тиждень  – Проводи. Спеціально готовлять, 
і  готовляться гарно. Всі збираються і йдуть до своїх 
на кладбище. Яйця крашені, пасху, м’ясо беруть, ков-
баси, сєльодка, там сладкого беруть – торти, конфєти, 
водичка, соки, компоти. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Свати сватались з хлібом, з горілкою. 
Запрошують на весілля калачами. На свадьбу йдуть із 
хлібом, на хрестини йдуть із хлібом і на похорон бе-
реш хліб і подарок – платок якийсь. [...] Коровай роз-
діляють в молодої, а на другий день – в молодого. [...] 
З хлібом йдуть, як в армію проводжають. Зараз купля-
ють, мало хто пече.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Три рази на день: снідають, обі-
дають і вечеряють. Ще раніше був полудник. Раніше 
пообідають, а тоді вже часов в три-чотири – полудень. 
А вечеряють то вже часов в сем, коли припаде. [Коли 
Ви були молодою, яким був звичайний сніданок?] Ну 
що, крім картошки. Ну, борщ ще, може. А  щоб таке 
щось шикарне... На обід вже борщ, до борща кусок 
сала, часничину чи цибулину, да кусок хліба. А раніше 
борщ без м’яса, молоком поллється замість сметани 
та й їли. На полудень молока вип’єшь, да з хлібом, ще 
часничину. А вже вечеряли – картопля звариться або 
суп якийсь. М’ясо не кожен день їли, рідко.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Яблук сушила. Зберігали на печі, 
в сухому місці. Да ще клала каштани туди. Щоб моль 
не попадала. А потім вже витягую потроху. Сонце таке 
пекуче. Воно за три дні готово. Яблука мочим, анто-
новку. Ну туди кладеться чарка солі, півстакану саха-
ру на чотири відри. Заливається водою, і воно кисне. 
Накривається чистою білою тряпочкою і  соломою, 
а тоді таку досточку і камінчика. І через тиждень бери 
їж, пий квас. Я всєгда мочила. Така діжка у мене була 
на чотири ведра, капронова. І капусту з буряками теж 
солила. Слой капусти, слой бураків, слой капусти, 
слой бураків. А тоді розведу води так небагато, мен-
ше пів відеречка, туди да сахару покроплю. А огурки 
тоже. Теж така каструля або діжечка. Наклала туди 
і хрін, коріння нарізала туди, чистила, і окріп, листя 
смородини, а тоді вже в глибоку осінь виймаю да про-
миваю, і тоді вже заправляю: часник, перець туди. По-

мидори тоже наливала водою да солі. За дні три вже 
береш да яси.

ХЛІБ Хліб раніше пекли. У мене мати раніше у колгосп 
пекла. А  тоді вже не стали пекти, в  магазин стали 
возить. Купляли і зараз купляєм. Вже коли пиріжки, 
налисники, дак печем. Мати в колгоспі хліб пекла да 
овець доїла. За це їй давали літр молока і хлібину. 
І  це вона нам несла. Мати в 84-й  год умерла, то пе-
кла. [Як ваша мати хліб пекла?] Тісто розчиняється, 
мука тістом кислим, укисає, тоді замішуєш. Підійде – 
у хформи заложували, хформи як каструлі, і такі, шо 
зубцями, желізні. Як добре піч натопить, то виймає, 
то так добре пахне. Як різати хлібину, то перехрес-
тить і ріже. Перший шматок назівали «усушок», «ці-
лушка». [...] Коржі я пекла кукурузяні, дітей годувала. 
Напеку коржей, сушею обмажу і дітей годувала. [Що 
таке «суша»?] Насушать яблук, наварять і обмазують. 
І пшеничная мука була, ну брали й білу, питльована 
«називається». І яшний пекли, ну це з ячменю, і жит-
ній. Дуже добрий був. [Чи були дні, коли не можна 
пекти хліб?] Коли треба, той пекли. А як готуємось до 
празника  – печемо лучче. Коржів з маком, яблуком, 
вишнями. [Як пекли хліб?] Розчиняли кописткою. 
А рано встаємо, да вже туди муки, солі. Пекли також 
на дрожжах. Місили рукою. Пекли у печі. [Коли дріж-
джів не було, чим розчиняли?] Туди лили трошки уку-
су, ну і муки і ставили в тепле місце, шоб воно кисло. 
А скисне – тоді вже розчиняємо більшу дозу. Або на 
сироватці, теж добрий хліб був. Окраєць хліба – шко-
ринка. Відрізають, намастять здором, часником да з 
чашкою молока. Колись такі заговори були, коли ді-
вчині окраєць давали, шоб її хлопці любили. Хліб не 
можна викидати, це гріх, Бог накаже. Лучше взять да 
ссушить сухарика. На Великдень беруть шматочок 
хліба і святять. А потім дома нарізають по кусочку, то 
треба його обов’язково з’їсти. Дак само і с паской.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ З щавлем добрий 
[борщ], з буряком варять, з капустой, квасоля молода, 
томат, оце всі зараз приправи всякі. [Буряк заквашу-
вали?] Заквашували. Зараз так не роблять. Червоно-
го буряка кришать в  банку, наливають водою, воно 
скисне, буває три дня, чотири, дак ще й і п’єш, бо він 
добрий. Яблука тоже в борщ кришила. Такі яблука, 
кислуваті, антоновка. Немає томату, дак яблук накри-
шиш, да такий вкусний! Картопля, бурачок червоний, 
морковка, квасоля, капусточка, ну і все. Кусочок м’яса 
туди. Ранше разом усе все кидають, да все вариться. 

НАПОЇ Квас з чорного хліба дуже вкусний. Но вже за-
раз не роблю. Чорний хліб, наріжу шкоринки, окраєць 
ций, у довбанку накидаю. Туди ще трошечки дрожей, 
сахару, води наллию туди, постоює, і  такий різкий 
квас, вкусний. [Пиво] робила. І в каструлі, і в бочці. 
І таке добре було. Хмелю ходила шукала по канаві. Ро-
била бурякову юшку солодку. Пережарювала ячмінь 
до коричневого цвєту, потім в марлічку і кидають в 
бурякову юшку. Туди трошки дрожей. Хміль запарюю 
той самий. Все це вмєстє кидаю, воно там побродить 
нєсколько дней. І таке вкусне пиво виходило. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ран-
ше пекли паски: мука, молоко, яйце. А зараз большін-
ство купляє в магазині. Купили, пішли посвятили. 
Печі були, зараз вже немає. У духовках пекли. Розчи-
няєш на молоці, туди додаєш жиру, яєць. Хліб з чорної 
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А вечеряють то вже часов в сем, коли припаде. [Коли 

І
А вечеряють то вже часов в сем, коли припаде. [Коли 
Ви були молодою, яким був звичайний сніданок?] Ну ІВи були молодою, яким був звичайний сніданок?] Ну 
що, крім картошки. Ну, борщ ще, може. А  щоб таке Іщо, крім картошки. Ну, борщ ще, може. А  щоб таке 
щось шикарне... На обід вже борщ, до борща кусок Іщось шикарне... На обід вже борщ, до борща кусок 
сала, часничину чи цибулину, да кусок хліба. А раніше Ісала, часничину чи цибулину, да кусок хліба. А раніше 
борщ без м’яса, молоком поллється замість сметани Іборщ без м’яса, молоком поллється замість сметани 
та й їли. На полудень молока вип’єшь, да з хлібом, ще Іта й їли. На полудень молока вип’єшь, да з хлібом, ще 
часничину. А вже вечеряли – картопля звариться або Ічасничину. А вже вечеряли – картопля звариться або 
суп якийсь. М’ясо не кожен день їли, рідко.Ісуп якийсь. М’ясо не кожен день їли, рідко.

М
хлібом, на хрестини йдуть із хлібом і на похорон бе

М
хлібом, на хрестини йдуть із хлібом і на похорон бе
реш хліб і подарок – платок якийсь. [...] Коровай роз

М
реш хліб і подарок – платок якийсь. [...] Коровай роз
діляють в молодої, а на другий день – в молодого. [...] 
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діляють в молодої, а на другий день – в молодого. [...] 
З хлібом йдуть, як в армію проводжають. Зараз купля
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З хлібом йдуть, як в армію проводжають. Зараз купля-
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и рази на день: снідають, обі
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и рази на день: снідають, обі-
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дають і вечеряють. Ще раніше був полудник. Раніше Мдають і вечеряють. Ще раніше був полудник. Раніше 
пообідають, а тоді вже часов в три-чотири – полудень. Мпообідають, а тоді вже часов в три-чотири – полудень. 
А вечеряють то вже часов в сем, коли припаде. [Коли МА вечеряють то вже часов в сем, коли припаде. [Коли 
Ви були молодою, яким був звичайний сніданок?] Ну МВи були молодою, яким був звичайний сніданок?] Ну 
що, крім картошки. Ну, борщ ще, може. А  щоб таке Мщо, крім картошки. Ну, борщ ще, може. А  щоб таке 
щось шикарне... На обід вже борщ, до борща кусок Мщось шикарне... На обід вже борщ, до борща кусок 
сала, часничину чи цибулину, да кусок хліба. А раніше Мсала, часничину чи цибулину, да кусок хліба. А раніше 
борщ без м’яса, молоком поллється замість сметани Мборщ без м’яса, молоком поллється замість сметани 
та й їли. На полудень молока вип’єшь, да з хлібом, ще Мта й їли. На полудень молока вип’єшь, да з хлібом, ще 

хліба і святять. А потім дома нарізають по кусочку, то 

М
хліба і святять. А потім дома нарізають по кусочку, то 
треба його обов’язково з’їсти. Дак само і с паской.

М
треба його обов’язково з’їсти. Дак само і с паской.

ЇМЇЖАМЖАЇЖАЇМЇЖАЇ  РОСЛИМ РОСЛИ
[борщ], з буряком варять, з капустой, квасоля молода, М[борщ], з буряком варять, з капустой, квасоля молода, 

Фти сватались з хлібом, з горілкою. Фти сватались з хлібом, з горілкою. 
Запрошують на весілля калачами. На свадьбу йдуть із ФЗапрошують на весілля калачами. На свадьбу йдуть із 
хлібом, на хрестини йдуть із хлібом і на похорон бе Фхлібом, на хрестини йдуть із хлібом і на похорон бе- Ф-
реш хліб і подарок – платок якийсь. [...] Коровай роз Фреш хліб і подарок – платок якийсь. [...] Коровай роз- Ф-

вишнями. [Як пекли хліб?] Розчиняли кописткою. 

Ф
вишнями. [Як пекли хліб?] Розчиняли кописткою. 
А рано встаємо, да вже туди муки, солі. Пекли також 

Ф
А рано встаємо, да вже туди муки, солі. Пекли також 
на дрожжах. Місили рукою. Пекли у печі. [Коли дріж

Ф
на дрожжах. Місили рукою. Пекли у печі. [Коли дріж
джів не було, чим розчиняли?] Туди лили трошки уку

Ф
джів не було, чим розчиняли?] Туди лили трошки уку
су, ну і муки і ставили в тепле місце, шоб воно кисло. 

Ф
су, ну і муки і ставили в тепле місце, шоб воно кисло. 

ФА скисне – тоді вже розчиняємо більшу дозу. Або на ФА скисне – тоді вже розчиняємо більшу дозу. Або на 
сироватці, теж добрий хліб був. Окраєць хліба – шкоФсироватці, теж добрий хліб був. Окраєць хліба – шко
ринка. Відрізають, намастять здором, часником да з Фринка. Відрізають, намастять здором, часником да з 
чашкою молока. Колись такі заговори були, коли діФчашкою молока. Колись такі заговори були, коли ді
вчині окраєць давали, шоб її хлопці любили. Хліб не Фвчині окраєць давали, шоб її хлопці любили. Хліб не 
можна викидати, це гріх, Бог накаже. Лучше взять да Фможна викидати, це гріх, Бог накаже. Лучше взять да 
ссушить сухарика. На Великдень беруть шматочок Фссушить сухарика. На Великдень беруть шматочок 
хліба і святять. А потім дома нарізають по кусочку, то Фхліба і святять. А потім дома нарізають по кусочку, то 
треба його обов’язково з’їсти. Дак само і с паской.Фтреба його обов’язково з’їсти. Дак само і с паской.

Е
І пшеничная мука була, ну брали й білу, питльована 

Е
І пшеничная мука була, ну брали й білу, питльована 
«називається». І яшний пекли, ну це з ячменю, і жит

Е
«називається». І яшний пекли, ну це з ячменю, і жит
ній. Дуже добрий був. [Чи були дні, коли не можна 

Е
ній. Дуже добрий був. [Чи були дні, коли не можна 
пекти хліб?] Коли треба, той пекли. А як готуємось до Епекти хліб?] Коли треба, той пекли. А як готуємось до 
празника  – печемо лучче. Коржів з маком, яблуком, Епразника  – печемо лучче. Коржів з маком, яблуком, 
вишнями. [Як пекли хліб?] Розчиняли кописткою. Евишнями. [Як пекли хліб?] Розчиняли кописткою. 
А рано встаємо, да вже туди муки, солі. Пекли також ЕА рано встаємо, да вже туди муки, солі. Пекли також 
на дрожжах. Місили рукою. Пекли у печі. [Коли дріжЕна дрожжах. Місили рукою. Пекли у печі. [Коли дріж
джів не було, чим розчиняли?] Туди лили трошки укуЕджів не було, чим розчиняли?] Туди лили трошки уку
су, ну і муки і ставили в тепле місце, шоб воно кисло. Есу, ну і муки і ставили в тепле місце, шоб воно кисло. ЕА скисне – тоді вже розчиняємо більшу дозу. Або на ЕА скисне – тоді вже розчиняємо більшу дозу. Або на 
сироватці, теж добрий хліб був. Окраєць хліба – шкоЕсироватці, теж добрий хліб був. Окраєць хліба – шко
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муки печуть, а  паску  – з білої. Яйцем мазали зверху 
або водичка з сахаром. [Хреста зверху робили?] Ну це 
як першу садовлять, хреста зверху роблять. От ложить 
мати одну паляницю у форму, тоді хреста робить, і ця 
перша йде з хрестом у піч. А інші вже так садовлять.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Льон у колгоспі сіяли, а  у 
людей – коноплі. Не було тоді наркоманів. Така добра 
каша була, як мати поллє тим молоком (конопляним). 
Зараз і маку не дають сіять. У нас же пироги печуть з 
маком, вареники роблять з маком.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Не було нічого на го-
родах. В 1947 році ходили на поле по гнилу картоплю, 
А сусіди накопали хрону, натерли, шоб він видихався, 
ну і картопляники такі хроняни. Ну і ми натремо, а в 
нас теличка була, да взяла да й виїла. Ой попоклака я, 
ну шо ж давай знову терти. А в нас були такі багатши 
люди, а  мати в них робила, бо троє дітей, батько не 
вернувся, бо вбили на фронті. До вона ходила робить 
до них, до дасть пригорщ муки якої, а то кусочок сала. 
Вони жили кращіше трохи. Ну натерли і муку всипа-
ла, а як спекли, то хіба є їх можна вкусити. Тіки муку 
перевели, не можна вкусити. Воно ж вогнем пече, а їли 
люди й хрін. До це в 1947-им році люди наши їздили 
ше в Западну, то повивозили кольца, хустки, кожухи, 
сподниці, сережки. А там міняли і на зерно, яке зміша-
не. А в 1933-ім мерли. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрея складалися, калиту пекли. Їхали на коцюбі. 
Брали з собою шо в кого є – сало, м’ясо... Калиту роби-
ли з муки і з м’ясом пекли. Розводили хто чим: водою, 
на дрожжах. Яка форма є, таку і пекли. Мак сипали і 
розкидували. Мазали зверху яйцем і в печі пекли. Ви-
тягли і йдем гулять, поки на коцюбі не проїдем. Рано її 
пекли, а ввечері на коцюбі їздимо. «Їду, їду на коцюбі, 
добрий вечір тобі! Іду до вашої хати калиту кусати». – 
«Кусай да не смійся!» А  як буде сміятися, то сажею 
його пацає. Сидять там хлопці, дівчата, квач такий 
на ваті у них, і по губах бахає, коли сміється. Увечері 
калиту на вірьовочку чіпляли. І старі бувало сидять. 
Колись ще не знаю як, а це за нашої памяті.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Свято церкви на 
Покрову. Бувало ж, стали трошки лучче жить люди, 
то вже з глухих сіл ходили, де у кого була рідня, то 
казали: «Ідем на мед!». Запрошували. Пригощали і 
людину з дороги. Ну, чужий, але як празник, то при-
гостить треба. Було ж колись старців багато, давали 
що-небудь, кусок хліба який. Шо тоді було давати? 
Грошей не було!

с. Соловіївка
Записав О. Курочкін 19 липня 2008 р.  

у с. Соловіївка Брусилівського р-ну Житомирської обл. 
від Мартиненко Наталі Василівни, 1958 р. н.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО У  нас Миколая 
весняного у травні, святкують люди в селі. Роблять 
колективно обід біля церкви. Готують люди самі, до-
мовляються. Гроші не збирають. Батюшка у нас із 
Західної України, його дружина – ветеринаром у нас 
[працює]. Старші люди і діти ходять до церкви, спо-
відаються, причащаються. Років три-чотири почали 
Храм робити. Служба і обід.

ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН
с. Троянів

Записали К. Ковтун та О. Таран 24 червня 2009 р.  
у с. Троянів Житомирського р-ну Житомирської обл.  

від Кавалер Галини Іванівни, 1937 р. н., 
Олепір Галини Олександрівни, 1939 р. н.,  

чоловіка Кавалер Галини Іванівни, 1937 р. н.  
(родом з Полтавщини), 

та Гладкої (Коминарець) Валентини Олександрівни, 
1921 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Коло 
куті  – узвар із сушених яблук, грушóк, цукровки у 
кожного були, бо вони у нас якось добре росли. Узва-
ром заливали кутю, як починали їсти, додавали туди 
ще меду. Під скатерку клали сіно і там воно лежало 
пока сьватки не кончаться. На Вілíю – холодне з риби, 
риба смажена, вареники з капустою, колотуша (чорна) 
із суші (яблук, груш), а біла це вже з молока, це вже не 
в піст, а на Вілію, то все пісне. Сідають вечерати, батько 
перви бере куті, а тоді – всі. А ось у мого чоловіка, він 
з Полтавщини сам, то сім’я не сідає вечерать, поки діти 
не принесуть од хрищених батьків вечеру (кутю, озвар, 
вареники і що там ще). Батьки послали з вечерею дітей 
до хрищених батьків і ждуть, поки ті не повернуться з 
одвітною вечерею, а тоді вже сідають за стіл. [...] Хліб 
на Колядку був з книшами. Уже як мають садити хліб 
у піч, то стопочкою, у воду вперед, тако вдавлювали у 
хліб, шоб кружечок був і ото хліб з тими кружечками 
називали «книшами». На Різдво вже їжа інча, сьват-
кова. Поросят тримали, то до Різдва обов’язково ко-
лоли порося. Шинку спечуть [задня частина, стегно], 
кубаску домашню зроблять, з гулови руляду зроблять 
(салтисон, а по-нашому руляда), холодець зварать і все 
це їстця з хроном. Хрін обізатєльно був, самі натирали.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Ми несемо їм [хрещеним 
батькам] своє, а  вони нам дають своє (озвар, кутю, 
хто пиріжки пісні, хто вареники), ну а нам коники, 
а дівчатам – баришні, випечені з тіста і розмальовані. 
Мені, як хлопцеві, коника. Я ніколи не їв того коника, 
хоч як хотілося!

ЧАСТУВАННЯ ЩЕДРУВАЛЬНИКІВ На Щодруху уве-
чері [після вечері] бігали щодрували першими ма-
ленькі дітки. Давали люде в основному коржики, ва-
реники, млинці, рідше – цукерки, а ще рідше – гроші. 

ПОМИНКИ У  нас зараз таке виготовляють, шо сто-
ли гнуться, просто балí, та й усе. У чоловіка [родом з 
Полтавщини] по-’начому [по-іншому]. У  них варать 
капусняк: беруть велику каструлю, подрібнюють ка-
пусту, кидають туди дві курки (як варать скоромну). 
У них капусняк обов’язково, а в нас – горох. Після ко-
лива в самий перед гороху по три ложки взяти треба, 
а опісля уже все бери. Тепер у нас і на похоронáх, і на 
вісіллях однаково, дуже багато лишнього готують. Ко-
лись мама казали, шоб був горох [на поминках], капус-
та смажена, колотуша (як не піст) біла, це сир розтира-
ють із топлéним молоком ще й сметани додають. Ко-
лись казали, як уже колотушу подали, то скоро треба 
із-за столу вставати. Майже завжди і робили, і роблять 
налíсніки із сиром, а в піст із маком, і з грибами, гри-
би з цибулею перекручують і закручують у млинці. [...] 
Горох обізатєльно, коливо обізатєтьно. А як увечері, то 
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його пацає. Сидять там хлопці, дівчата, квач такий 
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його пацає. Сидять там хлопці, дівчата, квач такий 
на ваті у них, і по губах бахає, коли сміється. Увечері Іна ваті у них, і по губах бахає, коли сміється. Увечері 
калиту на вірьовочку чіпляли. І старі бувало сидять. Ікалиту на вірьовочку чіпляли. І старі бувало сидять. 
Колись ще не знаю як, а це за нашої памяті.ІКолись ще не знаю як, а це за нашої памяті.

 ПРЕСТОЛЬ І ПРЕСТОЛЬН ІНЕІЕ СВЯТОІ СВЯТО
Покрову. Бувало ж, стали трошки лучче жить люди, ІПокрову. Бувало ж, стали трошки лучче жить люди, 
то вже з глухих сіл ходили, де у кого була рідня, то Іто вже з глухих сіл ходили, де у кого була рідня, то 
казали: «Ідем на мед!». Запрошували. Пригощали і Іказали: «Ідем на мед!». Запрошували. Пригощали і 
людину з дороги. Ну, чужий, але як празник, то приІлюдину з дороги. Ну, чужий, але як празник, то при
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ли з муки і з м’ясом пекли. Розводили хто чим: водою, 
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на дрожжах. Яка форма є, таку і пекли. Мак сипали і 
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розкидували. Мазали зверху яйцем і в печі пекли. Ви

М
розкидували. Мазали зверху яйцем і в печі пекли. Ви
тягли і йдем гулять, поки на коцюбі не проїдем. Рано її 

М
тягли і йдем гулять, поки на коцюбі не проїдем. Рано її 
пекли, а ввечері на коцюбі їздимо. «Їду, їду на коцюбі, 

М
пекли, а ввечері на коцюбі їздимо. «Їду, їду на коцюбі, 
добрий вечір тобі! Іду до вашої хати калиту кусати». – Мдобрий вечір тобі! Іду до вашої хати калиту кусати». – 
«Кусай да не смійся!» А  як буде сміятися, то сажею М«Кусай да не смійся!» А  як буде сміятися, то сажею 
його пацає. Сидять там хлопці, дівчата, квач такий Мйого пацає. Сидять там хлопці, дівчата, квач такий 
на ваті у них, і по губах бахає, коли сміється. Увечері Мна ваті у них, і по губах бахає, коли сміється. Увечері 
калиту на вірьовочку чіпляли. І старі бувало сидять. Мкалиту на вірьовочку чіпляли. І старі бувало сидять. 
Колись ще не знаю як, а це за нашої памяті.МКолись ще не знаю як, а це за нашої памяті.

 СВЯТОМ СВЯТО СвяМСвято церкви на Мто церкви на 
Покрову. Бувало ж, стали трошки лучче жить люди, МПокрову. Бувало ж, стали трошки лучче жить люди, 

ЗМЗ
Ф

ше в Западну, то повивозили кольца, хустки, кожухи, 

Ф
ше в Западну, то повивозили кольца, хустки, кожухи, 
сподниці, сережки. А там міняли і на зерно, яке зміша

Ф
сподниці, сережки. А там міняли і на зерно, яке зміша-

Ф
-

О ЦИКЛУ ФО ЦИКЛУ На ФНа 
дрея складалися, калиту пекли. Їхали на коцюбі. Фдрея складалися, калиту пекли. Їхали на коцюбі. 

Брали з собою шо в кого є – сало, м’ясо... Калиту роби ФБрали з собою шо в кого є – сало, м’ясо... Калиту роби- Ф-
ли з муки і з м’ясом пекли. Розводили хто чим: водою, Фли з муки і з м’ясом пекли. Розводили хто чим: водою, 
на дрожжах. Яка форма є, таку і пекли. Мак сипали і Фна дрожжах. Яка форма є, таку і пекли. Мак сипали і 

з Полтавщини сам, то сім’я не сідає вечерать, поки діти 

Ф
з Полтавщини сам, то сім’я не сідає вечерать, поки діти 
не принесуть од хрищених батьків вечеру (кутю, озвар, 

Ф
не принесуть од хрищених батьків вечеру (кутю, озвар, 
вареники і що там ще). Батьки послали з вечерею дітей 

Ф
вареники і що там ще). Батьки послали з вечерею дітей 
до хрищених батьків і ждуть, поки ті не повернуться з 

Ф
до хрищених батьків і ждуть, поки ті не повернуться з 
одвітною вечерею, а тоді вже сідають за стіл. [...] Хліб 

Ф
одвітною вечерею, а тоді вже сідають за стіл. [...] Хліб 
на Колядку був з книшами. Уже як мають садити хліб Фна Колядку був з книшами. Уже як мають садити хліб 
у піч, то стопочкою, у воду вперед, тако вдавлювали у Фу піч, то стопочкою, у воду вперед, тако вдавлювали у 
хліб, шоб кружечок був і ото хліб з тими кружечками Фхліб, шоб кружечок був і ото хліб з тими кружечками 
називали «книшами». На Різдво вже їжа інча, сьватФназивали «книшами». На Різдво вже їжа інча, сьват
кова. Поросят тримали, то до Різдва обов’язково коФкова. Поросят тримали, то до Різдва обов’язково ко
лоли порося. Шинку спечуть [задня частина, стегно], Флоли порося. Шинку спечуть [задня частина, стегно], 
кубаску домашню зроблять, з гулови руляду зроблять Фкубаску домашню зроблять, з гулови руляду зроблять 
(салтисон, а по-нашому руляда), холодець зварать і все Ф(салтисон, а по-нашому руляда), холодець зварать і все 
це їстця з хроном. Хрін обізатєльно був, самі натирали.Фце їстця з хроном. Хрін обізатєльно був, самі натирали.

Е
пока сьватки не кончаться. На Вілíю – холодне з риби, 

Е
пока сьватки не кончаться. На Вілíю – холодне з риби, 
риба смажена, вареники з капустою, колотуша (чорна) 

Е
риба смажена, вареники з капустою, колотуша (чорна) 

Е
із суші (яблук, груш), а біла це вже з молока, це вже не 

Е
із суші (яблук, груш), а біла це вже з молока, це вже не 
в піст, а на Вілію, то все пісне. Сідають вечерати, батько Ев піст, а на Вілію, то все пісне. Сідають вечерати, батько 
перви бере куті, а тоді – всі. А ось у мого чоловіка, він Еперви бере куті, а тоді – всі. А ось у мого чоловіка, він 
з Полтавщини сам, то сім’я не сідає вечерать, поки діти Ез Полтавщини сам, то сім’я не сідає вечерать, поки діти 
не принесуть од хрищених батьків вечеру (кутю, озвар, Ене принесуть од хрищених батьків вечеру (кутю, озвар, 
вареники і що там ще). Батьки послали з вечерею дітей Евареники і що там ще). Батьки послали з вечерею дітей 
до хрищених батьків і ждуть, поки ті не повернуться з Едо хрищених батьків і ждуть, поки ті не повернуться з 
одвітною вечерею, а тоді вже сідають за стіл. [...] Хліб Еодвітною вечерею, а тоді вже сідають за стіл. [...] Хліб 
на Колядку був з книшами. Уже як мають садити хліб Ена Колядку був з книшами. Уже як мають садити хліб 
у піч, то стопочкою, у воду вперед, тако вдавлювали у Еу піч, то стопочкою, у воду вперед, тако вдавлювали у 
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капуста смажена, вареники, салати чи помідори. Варе-
ного у нас нічного не варять. [Чи готують узвар, ки-
сіль?] Нічого. У нас поставили коливо – з’їли, за коли-
вом поставили горох, помолилися «Отче наш» – тоді 
їсти що хто хоче. Дають сладкий стол на послідку. Да-
ють компот, конфєти, пряники. Можна з собою взять 
дві-три штуки. [Влаштовують поминки на] дев’ять 
днів, сорок день і год. На дев’ять день нє, а на шість не-
діль обязатєльно службу правлять. Панахиду – миску 
несуть в церкву: три калачі, у нас кладеться в хустку 
три, пачку печенів, конфєти, якась сосиска кладеться.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО У нас храмове свя-
то два – на Гіллю [Іллю] і на Михайла. Дві празники 
правили. Годовий обід робиться, люди здають, кличем 
тоді батюшків, три-чтири батюшки служать. На обід 
варим, наймаєм когось і приносим сюди [...] Але на го-
довий Храм можна було з каси взять сто рублів. 

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Забрали картоплю 
у 1932-му році, три фури забрали, ні єдної не зоста-
вили – дев’ять душ в сім’ї. А мішок проса у криницю 
вставили, і найшли це просо, забрали. Добре, що була 
корова, мати ходила жидам стірала і мастили їм там, 
і  стірали. І  на воєнверфь занесуть  – там льотчики 
були – щось занесуть, молока цього видоють, а вони 
там дадуть якихсь лушпайок і так кормились.

МАЛИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Йосипівка
Записала З. Гудченко 2003 р.  

у с. Йосипівка Малинського р-ну Житомирської обл. 
від Марчук Єви Михайлівни, 1919 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутю 
першу їли на Багату кутю, тоді борщ, тоді все. У піс-
ну кутю їли вареники з кашою і все таке, борщ, все 
на стол [ставили] – прийдут їсти мертвиї. І на Багату 
стол заставлений, тоже прійдут мертвії. 

с. Скурати
Записала З. Гудченко 2003 р.  

у с. Скурати Малинського р-ну Житомирської обл. 
від Василенко Марти Григорівни, 1911 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Як виходиш перший раз у поле], 
треба брать хлєб цєленький. Вони засевають да ка-
жуть: «На всякого сєю, на всякого долю, на паньство, 
на селянство, на старечу». І якшо садили, дак так ка-
жем. Як капусту, берем за голову і кажем: «Шоб була 
така здорова, як жопа, і  тверда, як голова». Дивили-
ся – як твердиє бубки у колосочку, уже жнем. [Першу 
жменю колосся] у хату несли. Клали навхрест. Вже 
жали-жали, йдем з хлєбом зажинаєм. А як дожинаєм, 
тоді вже несем букетік із квиточок і окрайчик хлєба, 
і солі дробок, і трапочку. І вже дожинаєм. Тоді кладем 
кусочок тей хліба і солі і покинем жменьку соломки 
зерна. Це вже «дід» називається. Воно так і стоїть у 
полі. Так воно на крає і стоїть. А перший сніп несли 
додому. І першу жменьку того з хреста, шо зняли, на 
покуті ставімо под віконою. А тоді вже є Спас. Яблу-
ка святим, груші і то вже великий той сноп. А ми вже 
його зрезуєм на маленький виночок такий, букетік, 
да зв’язали ниточкою красною, да вже несем святить. 

А тоді той святий і держимо, і держимо засивать, як 
уже сієм восени. Його обомнем, обомнем да вже сієм. 
«Завидки»...то вже не чіпай, то вже заворожене [за-
кручені стебла хліба]. Його обминали, кругом обжіна-
ли, а те запалим – нехай горить. Це вже хтось назло 
щось робить. Після жнив п’єм, гуляєм. Це називається 
обжинки.

с. Чоповичі
Записала З. Гудченко 2003 р.  

у с. Чоповичі Малинського р-ну Житомирської обл. 
від Філоненко Марії Юхимівни, 1913 р. н., 

та Марченко Марії Володимирівни, 1935 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрея пекли коржики, вареники варили і гуляли, 
баловалися. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Великдень гуляли коло церкви навбітки. Ті яйця біли, 
ві зо мною, а те з тим, а те з тим. Ві у мене віб’єте, до я 
должна дать побіте, а я у вас віб’ю, до ві должни мені 
дать. Пісанкі, мальованкі вже всякою краскою малю-
вали. В кого є хлопець, до вже дівка об’язатєльно да-
рує: платочка вішиє, мальованку вкладає.

ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Романівка
Записали В. Сироткін, К. Чаплик та О. Таран  

у липні 2008 р. у с. Романівка  
Попільнянського р-ну Житомирської обл.  

від Сабодаш (Дзюбенко) Марії Іванівни, 1924 р. н., 
Чуприни Антоніни Артемівни, 1931 р. н.,  

Шевчук Лідії, 1929 р. н., 
Сабодаж Олександри Олександрівни, 1927 р. н., 

та Драгомирецької Клавдії Данилівни, 1930 р. н.

СТРАВИ НА ТОЛОКУ Це давали людям снідать, а  вже 
після закінчення цієї толоки давали вечерять. Ну, що 
Бог послав. Горілка обов’язково була. Хоч і бідна лю-
дина, а горілка була! Да, це вже закон такий! Це воно 
так давно. Це за моєї бабусі вже так було. Це як став-
лять нову хату, то люди без сніданку валькують гору. 
Колись мало пили, було таке, що вечоринки люди мо-
гли одбуть однією сулією – це три літри. Це такі бут-
лі довгі. Вечоринка – це люди збиралися там, родичі 
одні. Випивали. Свята неділя чи іменини, чи щось 
таке. І  ще помню, мала була, то збиралася батькова 
родина. Це сьогодні – в одного брата, а на другий раз – 
в другого. Такі були родственніки, куми збиралися.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пом-
ню, шо коли я була малою, то ходила до старших, як 
вони калиту робили. Це я ще колись і своїм дітям пекла. 
Це місили коржа на кислому молоці чи на сироватці, 
а тоді качали такий круг і брали стакана, і робили дір-
ку, і посипали тертим маком. Підвішували до сволока. 
Вже ж ці старші дівчата, до них ходили хлопці, і вони 
їхали на рогачах, і приказували: «А я вкушу калиту!». 
А стояв з помелом і сажею розведеною, і він каже: «А я 
вмажу!». Знов: «А я вкушу!». А той: «А я вмажу!». Той 
кусає, а той сажею маже. А ми ж, малі, дивимося. Нас 
не проганяли. Цю калиту справляли у великої дівки. 

http://www.etnolog.org.ua

І
на стол [ставили] – прийдут їсти мертвиї. І на Багату 

І
на стол [ставили] – прийдут їсти мертвиї. І на Багату 
стол заставлений, тоже прійдут мертвії. Істол заставлений, тоже прійдут мертвії. 

с.  Іс. С ІСкуратиІкурати
Записала З. Гудченко 2003 р.  ІЗаписала З. Гудченко 2003 р.  

у с. Скурати Малинського р-ну Житомирської обл. Іу с. Скурати Малинського р-ну Житомирської обл. 
від Василенко Марти Григорівни, 1911 р. н.Івід Василенко Марти Григорівни, 1911 р. н.

[Як виходиш пІ[Як виходиш перший раз у поле], Іерший раз у поле], 
треба брать хлєб цєленький. Вони засевають да каІтреба брать хлєб цєленький. Вони засевають да ка
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а Малинського р-ну Житомирської обл. 

від Марчук Єви Михайлівни, 1919 р. н.
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від Марчук Єви Михайлівни, 1919 р. н.
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першу їли на Багату кутю, тоді борщ, тоді все. У пісМпершу їли на Багату кутю, тоді борщ, тоді все. У піс-М-
ну кутю їли вареники з кашою і все таке, борщ, все Мну кутю їли вареники з кашою і все таке, борщ, все 
на стол [ставили] – прийдут їсти мертвиї. І на Багату Мна стол [ставили] – прийдут їсти мертвиї. І на Багату 
стол заставлений, тоже прійдут мертвії. Мстол заставлений, тоже прійдут мертвії. 
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у с. Скурати Малинського р-ну Житомирської обл. Му с. Скурати Малинського р-ну Житомирської обл. 

ФЗаписала З. Гудченко 2003 р.  ФЗаписала З. Гудченко 2003 р.  

дать. Пісанкі, мальованкі вже всякою краскою малю

Ф
дать. Пісанкі, мальованкі вже всякою краскою малю
вали. В кого є хлопець, до вже дівка об’язатєльно да

Ф
вали. В кого є хлопець, до вже дівка об’язатєльно да
рує: платочка вішиє, мальованку вкладає.

Ф
рує: платочка вішиє, мальованку вкладає.

ПОФПОПФПІЛЬФІЛЬНФН

с. Фс. РФРоманівкФоманівк
Записали В. Сироткін, К. Чаплик та О. Таран  ФЗаписали В. Сироткін, К. Чаплик та О. Таран  
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Вона була ж [19]14-го року, а ми ж [19]24-го. Це ж була 
велика різниця. А  ті дівчата варили вже вареники з 
маком, такі малюсенькі ліплять. Та приказують, шо, 
може, будуть стидатися багато вареників їсти хлопці. 
Після того як калиту кусають і їх помастять, то сідають 
за стіл. Гуляють, грають на балалайці, співають. [...] На 
Андрея збиралися хлопці й дівчата. Калиту вішали на 
сволоку на такому довгому пояску. Колотили сажу. 
Один з учасників стоїть із сажею, а  другий «їде» на 
рогачу і каже: «Діду, діду, їду до тебе калиту кусать. 
Я кусну...». А той, що тримає сажу, каже: «А я мазну». 
[А хто це говорив?] Дівчата й хлопці. Це, наприклад, 
дівчина «їде» на рогачах, а стояв хтось із хлопців та й 
каже: «А я мазну». А вона ж хоче достать та вкусить, 
а ломать не можна і рукою брати не можна, тільки ро-
том укусить. Тільки хоче вона вкусить, а він їй сажою 
заляпає очі. Було, ще й колотили перець – перцю вки-
нули в сажу в воду. [З чого робили калиту?] З тіста. 
Було крихке тісто, мак. І  дірочку робили всередині, 
щоб було за що причепить до сволока.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ В четвер мати кличе каравайниць, 
щоб калачів напекти. Бо треба було родню кликать з 
калачами. Треба, щоб коровай місили дві коровайни-
ці, що харашо з чоловіками живуть. Калачі пекли в 
четвер, а коровай у п’ятницю. [Мати теж бере участь 
у випіканні короваю?] Канєшно. Мати була скрізь. Це 
вже тільки мати посилає дочку чи сина, щоб клика-
ли з калачем. Казали: «Просила мати, просив батько 
і я прошу  – приходьте до нас на весілля», три рази 
клониться і цілує всіх. [А  розкажіть, які туди інгре-
дієнти давали?] – Коровай. Це треба було маргарину, 
дріжджі. Лляли сметану – приносили, в кого корова 
була. Трошки олії ллють, щоб він був крихкенький, 
сахар сиплють. Зараз ізюм додають, ваніль. А  тоді 
цього не було. Просто на дрожжах, на сироватці пе-
кли. Він дуже пухкий, смачний, пахучий, бо він з печі, 
рум’яний. Місили його дві коровайниці дуже довго. 
Треба було два часа місить коровай, щоб вимісить 
його добре. Замісили і сходить. Миска була така здо-
рова, бо багато ж тіста. Як уже пекли коровай, клали 
всередину двоє яєць сирих і клали по двадцять ко-
пійок. І шишка така здорова ліпилася на ці яйця і ці 
гроші. Як уже розрізає мати коровай, щоб роздавать 
родичам, то молодий і молода вирізають собі цю се-
редину з шишкою, щоб попали ці яйця і ці гроші – то 
вже їм на щастя. Вона ті гроші збегігає, скільки вона 
живе. То двадцять копійок були колись серебряні. Дві 
по двадцять копійок. А ту шишку клали під подушку 
молода з молодим і її треба біло з’їсти. [В першу ніч?] 
Ну, я не знаю, чи вони її з’їдять за раз, бо коровай здо-
ровий. Зараз не печуть таких короваїв. [Коровай роз-
давали гостям?] Да. Різали наполовину  – половину 
несли молодому, а  половину розрізала мати гостям. 
А як печуть калачі батькам хрещеним, то кожна з гос-
тей, з  родичів, хто був, пекла собі шишечку додому. 
Дві шишечки вкупці. Це щоб пара жила харашо і не 
розлучалася. Кожний, хто ліпив коровай, то кожний 
ліпив собі шишечку або «голуба». А ще два «голуби» 
ліпилися до короваю на таких стойочках. А тоді коро-
вай вбирається барвінком, калиною і ставиться перед 
молодим і молодою. Як уже прийдуть од розписі чи од 
вінчання, цей коровай стоїть перед ними. А тоді вже, 
як мати розрізає, то половина коровая йде молодому, 
а половину розрізає своїй родині. [Як шишечки роб-

лять?] Качається качалочка, тоді порізати ножиком, 
звернула одну з одного боку, а  другу з другого, щоб 
вони вкупці були. І  це так коровай убирали такими 
шишечками. Пекла мати ще маленький коровай, при-
крашали калиною, барвінком, квітками, які зацвіли на 
той час, щоб його сват ніс до церкви чи до розписі на 
вишитому рушнику. [Який він мав вигляд?] Такий, як 
буханка хлабі кругла. Мати угощала цих, що ліпили 
коровай, пекли коровай. Як витягли коровай, то мати 
вже наставлює на стіл і вгощає каравайниць. [Де збе-
рігався коровай?] Обично його клали на ліжко, щоб 
м’якенько було.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Які страви мали бути на весіл-
лі?] Холодець, венігрет, капуста. Ну, там картопля 
була з м’ясом, пироги, кисіль. Закололи порося, то 
була ковбаса домашня, була кров’янка. Салат якийсь 
зроблять. Пироги пекли, вареники варили. Тоді го-
товили все в печі і все було яке вкусне. [Що давали 
пити?] Одна бутилка горілки стояла на столі. Бере 
сват в одну руку чарочки, а в другу закуску і обходить 
цією горілкою. Наливає по чарочці горілки. Випили, 
поїли. І то вже гуляють, скільки хотять. [Раніше] пи-
роги робили з квасолею, з  «баранами», з  бадзьопою 
[з бузиною]. Одцвілася бузина, ягоди будуть скоро, то 
рвали цю бузину, тярли буряка солодкого і з бузиною 
ліпили отакі три рожки. А  які вони добрі були. Або 
грушки-дички були.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Зерном обсипали, а водою не кропи-
ли, перед тим як ідти до шлюбу. [Пшеницею?] Житом. 
Пшениця – на сльози. Треба тільки житом. Зараз, ка-
жуть, і покойника треба житом сипать. А люди, як хо-
тять – і пшеницею, і ячменем. [Коли треба покійника 
обсипать?] Як покойніка виносять з хати.

ХЛІБ Хліб – на капустяне листя ложили, на дубове [як 
печуть]. Діло в тому, що спеціальні лопати такі були 
дерев’яні, на які хліб ложиться з капустою. Скидаєте 
його і з листям воно швидше ж скинеться, немазане в 
попелі, як ви ж не вигрібаєте в печі. Ще більше на ду-
бове, бо на дубовому краще печеться. А потом стали 
ложить вообще – така прозрачна бумага. Вмочували 
олію, ложили листок. [А ви пекли?] Як піч була, то пе-
кла. Тепер ми не печем, бо нам возять хліб. Викинули 
піч. [...] Як напалюється піч, воно наче біліє, жар згрі-
бається зовсім, а тоді бачиш – як погано гнітиться, то 
туди жар даєш, відкриваєш заслонку та й він собі пе-
четься. [...] [А ваша мама хліб пекла?] Да. Німці пішли, 
ми ще пекли хліб дома. Навіть лушпайки від карто-
плі чистили, їх пекли і тоже домішували, аїр копали 
зілля, сушили, перемелювали на муку і добавляли в 
хліб. Розчинка залишалася, кусочок кислого тіста, 
залишалося в діжці на тиждень, вона стояла в комо-
рі, ця діжка, накрита просто полотенцем чи чистою 
занавісочкою, щоб туди пиль не попадала, кришка 
дерев’яна була, але вона дихала. Це тісто дихало. А по-
тім з дріжджами розмішували тісто, робили розчинку, 
вранці замішували цю розчинку, тісто з лушпайками, 
добавляли лушпайки, бо як розмішувать, то воно буде 
кисле. Домішували, тісто підійде в цій діжці, а потім 
форми або на піч, прямо на кірпичі. [Hе підкладали 
нічого? Ні капустяного листя?] Нічого. Рогачами ви-
грібали, коцюбою, а потім підмітали мітелочкою ско-
ренько, бо вона загориться, і садили хліб. Як хліб пе-
четься, треба, щоб двері завжди були закриті. 

http://www.etnolog.org.ua

І
Треба було два часа місить коровай, щоб вимісить 

І
Треба було два часа місить коровай, щоб вимісить 
його добре. Замісили і сходить. Миска була така здоІйого добре. Замісили і сходить. Миска була така здо
рова, бо багато ж тіста. Як уже пекли коровай, клали Ірова, бо багато ж тіста. Як уже пекли коровай, клали 
всередину двоє яєць сирих і клали по двадцять коІвсередину двоє яєць сирих і клали по двадцять ко
пійок. І шишка така здорова ліпилася на ці яйця і ці Іпійок. І шишка така здорова ліпилася на ці яйця і ці 
гроші. Як уже розрізає мати коровай, щоб роздавать Ігроші. Як уже розрізає мати коровай, щоб роздавать 
родичам, то молодий і молода вирізають собі цю сеІродичам, то молодий і молода вирізають собі цю се
редину з шишкою, щоб попали ці яйця і ці гроші – то Іредину з шишкою, щоб попали ці яйця і ці гроші – то 
вже їм на щастя. Вона ті гроші збегігає, скільки вона Івже їм на щастя. Вона ті гроші збегігає, скільки вона 
живе. То двадцять копійок були колись серебряні. Дві Іживе. То двадцять копійок були колись серебряні. Дві 

М
клониться і цілує всіх. [А  розкажіть, які туди інгре

М
клониться і цілує всіх. [А  розкажіть, які туди інгре
дієнти давали?] – Коровай. Це треба було маргарину, 

М
дієнти давали?] – Коровай. Це треба було маргарину, 
дріжджі. Лляли сметану – приносили, в кого корова 

М
дріжджі. Лляли сметану – приносили, в кого корова 
була. Трошки олії ллють, щоб він був крихкенький, 

М
була. Трошки олії ллють, щоб він був крихкенький, 
сахар сиплють. Зараз ізюм додають, ваніль. А  тоді 

М
сахар сиплють. Зараз ізюм додають, ваніль. А  тоді 
цього не було. Просто на дрожжах, на сироватці пе

М
цього не було. Просто на дрожжах, на сироватці пе-

М
-

кли. Він дуже пухкий, смачний, пахучий, бо він з печі, Мкли. Він дуже пухкий, смачний, пахучий, бо він з печі, 
рум’яний. Місили його дві коровайниці дуже довго. Мрум’яний. Місили його дві коровайниці дуже довго. 
Треба було два часа місить коровай, щоб вимісить МТреба було два часа місить коровай, щоб вимісить 
його добре. Замісили і сходить. Миска була така здоМйого добре. Замісили і сходить. Миска була така здо
рова, бо багато ж тіста. Як уже пекли коровай, клали Мрова, бо багато ж тіста. Як уже пекли коровай, клали 
всередину двоє яєць сирих і клали по двадцять коМвсередину двоє яєць сирих і клали по двадцять ко
пійок. І шишка така здорова ліпилася на ці яйця і ці Мпійок. І шишка така здорова ліпилася на ці яйця і ці 
гроші. Як уже розрізає мати коровай, щоб роздавать Мгроші. Як уже розрізає мати коровай, щоб роздавать 
родичам, то молодий і молода вирізають собі цю сеМродичам, то молодий і молода вирізають собі цю се

Ф
четвер, а коровай у п’ятницю. [Мати теж бере участь 

Ф
четвер, а коровай у п’ятницю. [Мати теж бере участь 
у випіканні короваю?] Канєшно. Мати була скрізь. Це 

Ф
у випіканні короваю?] Канєшно. Мати була скрізь. Це 
вже тільки мати посилає дочку чи сина, щоб клика

Ф
вже тільки мати посилає дочку чи сина, щоб клика-

Ф
-

ли з калачем. Казали: «Просила мати, просив батько Фли з калачем. Казали: «Просила мати, просив батько 
і я прошу  – приходьте до нас на весілля», три рази Фі я прошу  – приходьте до нас на весілля», три рази 
клониться і цілує всіх. [А  розкажіть, які туди інгре Фклониться і цілує всіх. [А  розкажіть, які туди інгре- Ф-
дієнти давали?] – Коровай. Це треба було маргарину, Фдієнти давали?] – Коровай. Це треба було маргарину, 
дріжджі. Лляли сметану – приносили, в кого корова Фдріжджі. Лляли сметану – приносили, в кого корова 
була. Трошки олії ллють, щоб він був крихкенький, Фбула. Трошки олії ллють, щоб він був крихкенький, 

роги робили з квасолею, з  «баранами», з  бадзьопою 

Ф
роги робили з квасолею, з  «баранами», з  бадзьопою 
[з бузиною]. Одцвілася бузина, ягоди будуть скоро, то 

Ф
[з бузиною]. Одцвілася бузина, ягоди будуть скоро, то 
рвали цю бузину, тярли буряка солодкого і з бузиною 

Ф
рвали цю бузину, тярли буряка солодкого і з бузиною 
ліпили отакі три рожки. А  які вони добрі були. Або 

Ф
ліпили отакі три рожки. А  які вони добрі були. Або 
грушки-дички були.

Ф
грушки-дички були.

ХФХЛІФЛІБФБ ВФ В ОФ ОБФБРФРЯДАХФЯДАХ
ли, перед тим як ідти до шлюбу. [Пшеницею?] Житом. Фли, перед тим як ідти до шлюбу. [Пшеницею?] Житом. 
Пшениця – на сльози. Треба тільки житом. Зараз, каФПшениця – на сльози. Треба тільки житом. Зараз, ка
жуть, і покойника треба житом сипать. А люди, як хоФжуть, і покойника треба житом сипать. А люди, як хо
тять – і пшеницею, і ячменем. [Коли треба покійника Фтять – і пшеницею, і ячменем. [Коли треба покійника 
обсипать?] Як покойніка виносять з хати.Фобсипать?] Як покойніка виносять з хати.

ХФХЛІФЛІБФБпечуть]. Діло в тому, що спеціальні лопати такі були Фпечуть]. Діло в тому, що спеціальні лопати такі були 

Е
товили все в печі і все було яке вкусне. [Що давали 

Е
товили все в печі і все було яке вкусне. [Що давали 
пити?] Одна бутилка горілки стояла на столі. Бере 

Е
пити?] Одна бутилка горілки стояла на столі. Бере 
сват в одну руку чарочки, а в другу закуску і обходить 

Е
сват в одну руку чарочки, а в другу закуску і обходить 
цією горілкою. Наливає по чарочці горілки. Випили, Ецією горілкою. Наливає по чарочці горілки. Випили, 
поїли. І то вже гуляють, скільки хотять. [Раніше] пиЕпоїли. І то вже гуляють, скільки хотять. [Раніше] пиЕроги робили з квасолею, з  «баранами», з  бадзьопою Ероги робили з квасолею, з  «баранами», з  бадзьопою 
[з бузиною]. Одцвілася бузина, ягоди будуть скоро, то Е[з бузиною]. Одцвілася бузина, ягоди будуть скоро, то 
рвали цю бузину, тярли буряка солодкого і з бузиною Ервали цю бузину, тярли буряка солодкого і з бузиною 
ліпили отакі три рожки. А  які вони добрі були. Або Еліпили отакі три рожки. А  які вони добрі були. Або 
грушки-дички були.Егрушки-дички були.

ЗернЕЗерн



61РАДОМИШЛЬСЬКИЙ  РАЙОН

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Mама пампушки іноді пекла з 
часником, а коли з маком. Мак треться до біла і пере-
мішується в макітрі. І коржі, пампушки з маком дуже 
вкусні. [Як варили борщ?] Був квас. Зимою квас бу-
рячний, а літом помідори.

ПІЧ [Піч у вас збереглася?] Хотіли розвалити, я не дала – 
хата нещаслива без пічі. Стара хата – отам піч, стара-
старенька, десь сто років. Оце припік, тут цибульку 
сушили, хвора дитина вигрівалась на печі.

ПУЛИНСЬКИЙ РАЙОН *

с. Стрибіж
Записала К. Ковтун 26 червня 2009 р. у с. Стрибіж 

Червоноармійського р-ну Житомирської обл. 
від Сірика Івана Олександровича, 1936 р. н.,  

та Сірик Ольги Петрівни, 1940 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ У мене сватання було зненацька, їсти 
не було шо доброго, та й так і було. Мати його тоді 
прийшла із старостами і він. Хліб той, шо приносили, 
тут же і їли, як отримували згоду. [...] Коровай на ве-
сіллі роздають молодий і молода, по кусочку кожному, 
у  хвартухах (і  молодий чіпляє собі хвартуха) розно-
сять. Так у нас завжди було. Молодий роздає свій ко-
ровай, а молода – свій, виходить по два кусочки – від 
молодого один і від молодої.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Свя-
чена верба застромлена у хліві до нової верби, а  як 
паску печуть, то ту, що з минулого року, заносять і 
спалюють на жару перед тим, як ставити у піч паски. 
Це моя свекруха завжди так робила і я тепер. Паски 
печуть хто коли, і в п’ятницю. А колись мея свекруха, 
було, казала: «Учись, доню, шоб у тебе вже до четверга 
Страсного все було понапікано, бо це вже такі дні, шо 
треба тільки молитися, а не діло робити. Так мея све-
круха мене вчила, так і я тобі кажу».

ПІЧ Печі у нас робили мулярі. Таких людей мало було, 
бо це од Бога дано чи не дано. Могло бути їх два чи три 
(рідко) на село, а могло бути, шо на двоє сіл один. По-
пробуйте піч чи грубу зліпити і шоб все добре було – 
і  дим ніде не йшов, і  тяга добра була, це ціла наука! 
Прочи і знає як це все робити, а не виходить. У хаті 
вогонь це перше діло, це й тепло, і  їжа, таких людей 
дуже шанували.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Паски в нас святяться дуже рано. 
Звечора, в одинадцять часов, начинається служба ніч-
на, вона має одправитися шість часов, а тоді зразу ж 
після Всеношної святять паску, у нас це десь в п’ять чи 
в половині шостої.

ПОСТУВАННЯ Я чесно вам скáжу, я правельно не пóщу. 
М’яса не їм, але молошне їмо. Середа, п’ятниця у піст 
постимó, а так і серед посту в такі дні молошне їмо. 
Та я й читала, шо таким уже людям як ми, пожилим 
і котрі не зовсім здорові, можна молошне. Наш ба-
тюшка на цьому не наголошує, а говорить завжди, шо 
духовно більш треба постить, не сваритись ні з ким, 
не гнуть одне другому нічого, не думати ні про кого 
погано – оце основне. І телевізор, каже батюшка, мона 

* До 2016 р. – Червоноармійський район.

дивиться, по телевізору такі концерти духовні переда-
ють і цілі служби сьваткові на Різдво і на Великдень, 
як же його не дивиться, хіба вже то можна заборо-
нить? Середа, п’ятниця  – круглорічно пісний день, 
а ми так уже не постуємо їх, а тільки у пости. Перед 
Великоднем первий тиждень і послєдній не їмо моло-
ка, а так молоко в нас іде.

РАДОМИШЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Велика Рача
Записала Т. Величко 10 липня 2008 р. у с. Велика Рача 

Радомишльського р-ну Житомирської обл. 
від Степаненко (Боренко) Ганни Тодосівни, 1943 р. н., 

 та Степаненка Івана

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ба-
гатий вечір (13 січня). Готували кутю, а зараз рис ва-
рять, куті вже, мабуть, ніхто не варить. А  тоді пше-
ницю мочили, у ступі товкли, шоб лушпиння зійшло, 
промивали її, воду кип’ятили, сипали пшеницю, вона 
заварювалася. Лавка така стояла понад стєнкою, оце 
треба обязатєльно занести на покуть, там вже сіно, 
ставили там кутю. А ввечері вже давали їсти, куті на-
сиплють, а тоді вже холодець був.

ПОСТУВАННЯ Колись утримували пости. От 21 листо-
пада, Михайла, і до Різдва була Пилиповка. Од наші 
батьки вірували в це. Вони не їли сала, не їли м’ясо, 
молоко даже не пили, бо це не можна було. Капусти 
наквасять у діжці такій великій, називалась «кадуб». 
Цієй капусти набере, да олійкою пол’є, картоплі на-
варить, або з лушпайками, або вже так. У нас і зараз 
таке є, шо як стара людина умирає або до Нового году, 
або до Паски, або даже у Петрівку, дак варять і жирне, 
от наприклад, холодне, м’ясне, а  для старих роблять 
все рибляче. Рибу жарять, рибу варять, котлети ро-
блять із риби, голубці роблять із риби.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Коли свадьбу робили, дак там 
жаркоє, картопля, капусти насмажуть, холодець. Да 
яблук наварять сушених, да квасу зроблять. Оце така 
свадьба. Тоді мало було страв.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Тоді ж без короваю весілля не були. 
Були ж у нас такі жінки, шо пекли короваї, убирали ж 
його дуже гарно. Це було обязательно, шоб убирали 
його калиною, ще й барвінок туди затикали, шоб він 
був зелененький. Чомусь туди цілі яйця [запікали], 
а для чого воно, я вже не помню. Дак коли його різали, 
комусь яйце ціле попадалось, дак були якісь прикме-
ти. А зараз той коровай ніхто і не пече. Зараз – торти. 
Коровай був круглий, великий, робили щонайбіль-
ший! Зверху робили такі всякі квітки на йому, такі 
колосками. Коли мій син женився, дак заказували на 
хлібопекарні. А тоді баби´ пекли. Своє воно все одне 
вкусніше. [...] Шишки пекли. Короваю не хватало, дак 
пекли такі шишки. Тоді купляли, от в магазині є такі 
малесенькі булочки по десять копійок. А  от шишки 
робили прісні, не солодкі, не на вкісшому тісті, а  на 
прісному тісті без олії. Оці шишки такі маленькі, кру-
тики круглі такі.

ПОМИНКИ Картопля була жарена, ну таке от у макі-
трі, цей же квас був яблучний, ну капуста. Так не го-
тувалися, як зараз готують. Зараз і ковбаса, і  салати 
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разниє, і  все-все-все. [Раніше на похоронах можна 
було пити горілку?] Пили, але не так. Пили три чароч-
ки. [...] Коли баба померла, було чотири страви: Борщ 
обязатєльно, горох, картопля, і цей квас з варениками. 
Вареники варили із кашою. Брали кашу, туди міша-
ли мак, обязатєльно, шоб було пшоно і мак. Ще об-
язатєльно було коливо. Зараз одварюють рис, да туди 
трошки меду, да ізюм. А тоді – нє. Яблуки туди накри-
шили, да сахару добавили, да ще булки тоді кришили. 
Да таке солодке робили. Од люди зайшли, дак в першу 
очередь треба взяти коливо три ложки. А тоді вже всі 
сідають, перехрестяться. Коливо заведено ще спокон 
віков. А коли вже закінчили їсти, тоді теж одну тільки 
ложку колива беруть. І тоді вже виходять із-за стола.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Чи несли на сватання хліб?] Обяза-
тєльно! Хліб в рушничках або в хусточці. А там вже 
запитають, вип’ють та й договоряться, коли та свадьба 
буде. [Що з цим хлібом на сватанні робили?] Напри-
клад, я  їду, бо у мене син, іду у свати, беру буханець 
хліба, хусточку. А  тоді мене свати робили обмєн. 
Вони, наприклад, согласни, шо оддають дочку за мого 
сина, то вертають мені свою буханку хліба і хусточку. 
А як батьки не согласни, значить, я забираю свій хліб, 
свою хусточку, а дівчина гарбуза виносить. Зара тако-
го нема. Як вже йдеш у свати, дак вже все договорено 
у молодят. [...] Од хрещені батьки, як йдуть хрестити 
малятко, дак беруть хліб. Хрещений батько платить 
батюшке за те, що він охрестить, а мати хрещена бере, 
називається «крижмо». І теж із хлібом, і з полотенцем, 
брали цукерки, праники, може, вино якесь хрещений 
брав. Коли хлопець йшов у армію, хто уже був при-
глашонний, обязатєльно несли хліб. І на свадьбу так. 
Зараз може вже і не йдуть на свадьбу з цим хлібом, 
а раніше обязатєльно треба, щоб йшли з хлібом.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ [Скільки разів на день спо-
живали їжу?] Три рази. На сніданок була юшка або 
ковмачка – товчена картопля, туди вже чи сметанки, 
чи кисличку, чи трошки цибульки, да з олійкою вже як 
пережариш, да з огірочком чи капустою. Пелюстки ко-
лись квасили у діжках, капусти варили, а тоді в діжки, 
а зараз роблять у банки, дак воно вкисало, м’якеньке, 
з картоплею. [Що таке «пелюстки»?] Капуста порізана 
на четверо. Солили з капустою, варили голубці потім. 
От тепер завжди є капуста свіжа. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Яблука сушили у печі. Нарізали 
яблучко, да на дечко, клали соломку на дечко, щоб 
вони не приставали, а тоді у піч. Треба, щоб було і не 
крепко жарко, і не холодно. Бо як крепко, то вони по-
топляться, буде варення. То й робимо, що тягаємо це 
деко в піч, да з печі, дивимося, перевертаємо їх. 

ХЛІБ У мене син одружився в 2000-му году. У мене була 
невістка, я  пекла. Нам у колгоспі роблений рубль не 
давали в зарплату, давали муку. Та мука була така тем-
на-темна, що не можна було пірога з неї спекти. Дак я 
пекла в печі. У мене є дві печі: одна в хаті, одна – в лєт-
ній. Колись наші матеркі наче пекли хліб. Наприклад, 
пекли хліб перший раз. Тоді ж пекли, можна сказать, 
всі. Ніхто ж його не купляв. От, може, у баби Зіни оста-
лося трошки кислого тіста, що вона спікла, я пішла до 
її, взяла тої її роботи, подробила у мисочці. Тоді були 
такі пікалні діжки, я  там собі подробила, замісила да 
обв’язала рушником. Воно подходить, у печі топиться, 
у хворми його виробляли і ставляли в піч. Треба диви-

тись, щоб він не пригорів, і зверху, і знизу. Ще колись 
мати у печі пекла. Це колись остається трошки того тіс-
та, да зробить того. Наприклад, наші діти вже не знають 
того, що таке перепеча. Ну воно ж такого самого тіста, 
тільки що таке товстеньке, да в сковороду, і  воно пе-
четься. А тоді його розломиш, дак воно таке добре, а ти 
вже салом старим помажеш. Оно отсталося по краях в 
діжці, його ошкеб, шматочок оставив тіста, щоб було 
на другий раз. Воно засохне, трошки подбражеться, че-
рез скільки то днів знов печеш хліб. [Які були форми 
для хліба?] Круглі з зубцями, і довгенькі такі були. А як 
не було, дак в макітрах пекли, і в чому хочеш. Кожен 
тиждень пекли хліб. А в кого сім’я багата, дак пекли по 
дванадцять буханок на тиждень. А хто й шість буханок 
Ранше був хліб, чи то мука, – житня. У нас був млин. 
Віяли, наприклад, коли вже помололи – повіємо, шоб 
він був чистий, без колосків, без соломи. Возили на 
млин, мололи його там. Тоді привозили додому, пере-
сівали на сітечку, шоб не було тих крупиночок. [Коли 
не можна пекти хліба?] Ну, у празники ніколи не пекли 
хліба, в неділю не пекли. А перепеч, хто як робив. Були 
спеціальні палки такі, круглі, да к концу перегнуті. Дак 
перепечу ту як зроблять. Я хочу тобі сказати, що хліб 
печений саморобний – він лучше. Струлі´ [струдлі]. Ро-
биться таке тісто, як на булки, такі, шо розкачували на 
столі, треба шоб вона була така рівненько розкачана, 
туди яблук чи варення, чи мак отдєльно, і закручува-
ли його. Тоді вже на дечко, зверху помазати яєчком і 
ставили в піч. Пирожки такі були. І  книшики. Отакі, 
як на вареники, кружечки розкачували і туди клали чи 
яблука, чи можна з маком. І злеплювали з цього куточ-
ку, з цього, і получався такий книшик. [Схожі на три 
пелюстки квітки?]. Да-да. Моя свекруха якісь і «качеч-
ки» там вироблювала, маленькі такі пирожики. Баба 
колись пироги пекла із квасолею, і червоними буряка-
ми. Буряки смажили, калину туди і начиняли пироги. 

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Зараз борщі] не 
такі. Скришили в борщ буряки, скришили ножем. 
От зараз їх беруть на тертушку, да їх піджарують. Ну 
томату тоді ж не було, дак якусь калину, яблуко, си-
роватку, кисле молоко заливали. Зараз стараємось, 
щоб він був гарний, червоний, а тоді аби кислий був. 
Дак же само варили борщ і капусту кидали, і квасо-
лю обов’язково кидали. Зараз воно у мене є, дак я її 
чогось не кидаю. [Як раніше варили борщ?] Набери 
картопельки, покриши, а тоді бурячки соломкою по-
кришиш, і туди кинеш. Конєшно, як м’ясо кинеш, дак 
борщ смачніше буде, зразу туди кинеш квасольки, 
і  нехай собі вариться. А  тоді вже заправляєш. Зараз 
томатом да борщовою заправою, а тоді ж да трошки 
сахару. А юшка яка ж добра в горщиках да в печі. Об-
бирали картоплі, да кусочок якогось м’яса. Да варить-
ся у печі. Воно таке добре, да так пахне печчу. Да туди 
ж листочка, да цибулинку, да моркву.

НАПОЇ [Квас]. Яблука сушили на зиму, півмішка чи 
мішок, а  потім намочували, мили яблука, кидали в 
кип’ячену воду, воно там закипить, настоюється, 
і квас такий. Вишні, сливи добавляли, смородину. Він 
добренький, кисленький. [Горілка]. Зараз з сахару го-
нять, а раніше жито ростили. Намочували, жито про-
ростало, потом крутили його на машинку, добавляли 
туди муку. І запарювали: гаряча вода, відмешали, шоб 
воно аж червоне таке було. А коли воно трохи охолоне, 
мішали дрожчи туди, воно вже грає. Ну скільки там, 
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ну тиждень стоїть. А тоді були такі саморобні маши-
ни, такі печки, воду заливаєш, «костьол» називався, 
п’єска, брожник, холодильник, і тоді вже йде горілка. 
Чиста натуральна горілка. Пєчка топиться, а тут «кос-
тьол» стоїть, а зверху трубка йде в брожник. В брож-
ник наливали брагу. А потом сухопарник ішов, а тоді 
ж холодильник. Вода кипить, пар йде у брагу, брага 
начинає кипить, йде у сухопарник вже пара, а потім 
йде у холодильник. У холодильнику був такий цебер, 
от такі як макітри, туди воду наливали, і по трубочці 
пішла горілка. Пиво робили, але я вже не помню. Ро-
били квашу. У нас був хміль, з хмілю робили дрожчи, 
і  квас хлібний робили, і  пиво робили. Хлібний квас 
баба ще покійна робила. Це вона сушила ячмінь і хліб 
туда добавляла, проціджували. Воно вже встоювало-
ся, вгравалося.

ПОСУД, НАЧИННЯ На Чистий четвер, перед Паскою, 
ту діжку, [у якій вчиняли хліб] відшкрябали, щоб вона 
чиста була, обязатєльно її вимивали, шоб вона була 
чистесенька, шоб ще й просохла. Зараз такої діжки 
немає і ніхто не зробить. Ранше її старі люди робили. 
Вона сама дерев’яна була, і обручі теж дерев’яні були, 
і віко, шоб закривалося, кругле таке. Вона так зробле-
на була, шо дно було ширше. Можуть і зробить, а хліб 
вдаваться не буде.

с. Вишевичі
Записали Н. Гаврилюк, О. Таран, О. Громова та 

В. Сироткін у липні 2008 р.  
у с. Вишевичі Радомишльського р-ну Житомирської обл.  

від Василенко Ганни Іванівни, 1932 р. н.,  
Крижанівської Наталі Василівни, 1956 р. н., 

Гаркової Людмили Василівни, 1935 р. н., 
та Василенка Петра Костянтиновича, 1926 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ На родини 
всі йшли. На другий і третій день ходять, не всі ра-
зом. [Що несуть?] Ну, знаєте, тоді ж пряников не було, 
да сир пекли, да пампушки і борщ варили, да все таке 
носили. [На хрестини] пекла гарну булку, а булку об-
язательно заматувала в гарну хустку. Кругла булка, як 
хліб, заматувала да й каже: «Щоб мій дар, оцей хліб, 
розрізали і поїли усі, щоб нашій дитині було щастя й 
здоров’я і щоб вона вийшла заміж за щасливу долю». 
Баба йде з булкою. Прамо на стіл вона поклала. Вже 
за столами було все покладено, поставлено, баба при-
несла в цій хустці хліб, порізали і на столі так склали 
і всі взяли. Щонайкращі слова казала, дитині дарува-
ла. [Вона перша починала обід?] Да. [Що на хрести-
ни ставили?] У нас риби було дуже багато, захолоди 
всякі варили, картоплю, голубці, капусту, обязательно 
ряжанка була, млинці були. [Ряжанку в мисках стави-
ли?] В мисках. І цих млинців. Такі діжки раніше були, 
мати розводила тісто, да повну діжку цих млинців 
розпікували, по столах порозкладали. А печеня була, 
не картопля, а така з полівкою наче. А тоді вона трош-
ки муки і заколочували, щоб вона така ріденька була, 
і цими млинцями мочали і їли.

ХЛІБ [Як Ви замішуєте тісто на хліб?] Є в мене діжечка. 
Тоді ж дрожей не було. Беремо трошки сироватки, бе-
ремо житню муку, уляли сироваточку і ложкою роз-
мішали, з півкіла щоб було тісто. У діжечці це. А тоді 
мукою присипать. І поставить на печі зкраю, щоб те-
пленько бул, воно прокисає і стане бродить. Кисле тіс-

то получається. Тоді вже добавляєм воду, сіль і муку і 
розводим, щоб воно розвелося, щоб таке густе, як на 
млинці. А тоді добавляєм муку і місим руками. До тих 
пір добавляєм муку, що як візьмеш в руки, до можна 
викачать тісто. А тоді такі формочки в нас були – заліз-
ні, наливаємо олії, помазали салом – чим є, накладаємо 
і ставимо на тепленькому, воно саме собі тут ходить, 
так як дріжджі, так і це тісто. Перше тісто густо робимо, 
а тепер розчин, як нема його, то ми цей розчин – од-
шкрібуємо цю діжечку і жменю тіста кидаємо і в куто-
чок в діжечці, і там така лопатка дерев’яна, і присолює-
мо її, оцю бульбашочку тіста, і тоді тим тістом набовту-
єм води, знов на тей тиджень печем. Оце так хліб пекли. 
А зараз-то на дрожджях. Тільки сахару не клади. Зараз 
пшеничний, а ми колись житній. І такий хліб пахню-
чий, такий добрий! Як у кого не було формов, то брали 
дубовиї листки. І була у нас така дерев’яна лопата, кру-
гла. Ми на цюю лопатку накладаєм листочком, викачу-
єм і зразу кладем у піч, з череня вигрібаємо жар, а така 
в нас була метелка, то ми ще мітелочкою зметем. Так 
він і сів там. [Скільки хлібин за раз випікають?] Шість 
або сім. [А на скільки вистачає?] На тиждень. А як ви-
тягли – злегка водичкою його. Дверями не дають сту-
кать, бо воно осядає. І так само паски, як ми садимо. 
Зараз то у каструльках, а тоді ж у формочках робили. 
А каструльок тоді не було, тоді все з глини було поро-
блено – макитерки, то в макитерку. А як уже посадили 
паски в піч, тоді уже злегенька двері прочинені, але не 
гукать, щоб не сіло. До паски прикривали тоже лис-
точками. [А на капустяний лист не сажали?] Ні. Брали 
широке дубове листя [...] Хліб різали з окрайця. Кожне 
билося за окрайця. Казали, це цілушка. [...] Малаї ро-
били раніше. Картоплю варили, картоплю дуже гарно 
помніть, буває, що з лушпайками, буває, що без лушпа-
йок. Наварили, тоді ґрис [висівки] пшеничний (шолуха 
з пшениці) це потовкли. І це тісто поставили зверху на 
печі, щоб воно прокисло. «Малаї» називалось. А  тоді 
лопатка, а на лопатку теж насипали ґрис, а ці малаї по-
кладемо, да мукою, робимо десь десять сантиметрів, і у 
піч їх посадили, вони спеклися. Вони ж на печі сутки 
там побули, вони ж прокисли, це тісто. А тоді він та-
кий, той малай, що їж і хочеться, а як уже запаримо в 
діжку, вкладали да кип’ятком заливали, а воно постоїть 
да укисне, такий квас. Зараз малаї не роблять. [Ви зараз 
хліб печете?] Зараз в магазині беру, ще торік пекла. За-
раз у діжці не роблю, в каструлях замішую. А житній 
як витягнеш, да холодною водичкою помаж, прикрий 
рушником, да так блищить, буханка така гарна. [...] Оце 
в такій діжці місили хліб, тако розчиняли, отако замі-
шували, вона повна діжечка. Таке віко накривалося. 
Діжа зроблена з липи.

ІЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Тепер, ось у Пе-
трівку, поминальна субота у Трійцю. Там ще є поми-
нальні дні, то люди носять поминать, беруть бутилку 
вина, канфети. [«Діди» тільки тричі?] Да. [На Михай-
ла, Трійцю і в Петрівку?] Да. Трійця  – з п’ятниці на 
суботу «Діди». [Готують] вреники, узвар, не кисіль, 
а сухі яблука, груші, і коливо. Зварили, ставлять уве-
чері. Темніє і мати ставить стола, сідаємо серед хати, 
мати насипала борщ, риба жарена, вареники.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Свя-
тий вечір. Пироги пісні, голубці пісні, холодне риб’яче, 
рибка тушена, гриби різні, венігрет. Кутя: колись пше-
нична, тепер з рису з ізюмчиком.

http://www.etnolog.org.ua
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гукать, щоб не сіло. До паски прикривали тоже лисЕгукать, щоб не сіло. До паски прикривали тоже лис
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ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Церква то у нас 
уже третя. Храм на 21  вересня  – Друга Пречиста. 
Казали «Храм», а хто – «Мед». Родичі у кого жили у 
других селах, то приїжджали сюди у церкву. Тоді вже 
з церкви йшли в гості до хати. Випити хто шо. Тоді ще 
була самогонка. На Храм пили мало. На Храм старці 
обично йшли, там їх дарували, пригощали. А так щоб 
в мене гості, а він зайшов, то такого не було.

ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Троща
Записали К. Ковтун та О. Таран 24 червня 2009 р.  

у с. Троща Чуднівського р-ну Житомирської обл. 
від Шиманської Людвіги Станіславівни, 1929 р. н., 

та Олексюк Лідії Архипівни

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Катерини кашу пшоняну з маком варили, колотушу 
чорну з грушів та з яблок, вареники з сливкáми, з ка-
пустою, з картошкою. Наймали хату у вдови, бо де є 
батько й мати, то ми туди не йдемо, а до вдови, їжею їй 
заплатимо або роботою, день робимо удвох чи втрьох, 
яку роботу не загадає. [На св. Андрія] напікаємо ціх 
пампушок, це всі дівчата, ставимо стільчика, дев’ять 
цих пампушечок чи десять спечем, і це собаку пускаєм 
у хату, котру першу візьме пампушку, та перша дівка 
(чия назначена пампушка) вийде замуж. [...] Сьватий 
Вечір – кутя, вареники з капустою та з вишнями, бо ж 
треба пісне, гриби, тушена капуста з грибами, карто-
пля з грибами або борщ з грибами. У нас більше мода 
бýла на картоплю, там, у тата з мамою, то й тут я вже 
так робила, а в цьому селі, то борщ. Ставили сніп, цей 
сніп звали, здається, «коляда», клали сіно, ставили 
сніп, а  тоді поряд кутю. Вечеру я ладнувала і тепер 
ладную, хоч діти й не приїжджають, і  кутю роблю, 
і узвар, за літо насушу усього – і яблук, і груш.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО На Івана Богосло-
ва восьмого жовтня у нас Празник [Храм] і церква в 
нас Івана Богослова. Приїжджають багато батюшків 
до нас у церкву, так гарно правлять, а тоді коло церкви 
всім обід ладнають.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ко-
лись я поросята колола, то були і ковбаси, і кишки на-
чиниш, і м’ясо, і корова була, то все з молошного було, 
а це треба все купить. Паски я зара’ не печу, у мене піч 
уже стара, вигоріла, то я купую.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Їздила по селі, просила родичів на ве-
сілля з двома дружкáми. До хрещених, то хліб і хустку 
мали. Казала: «Просили батько й мама і я прошу, шоб 
приходили до мене на коровай і на вісілля».

ПОСУД, НАЧИННЯ Ступи робили сільські майстрі. 
Таке дерево було, його стругали і ото таке робили. 
Це треба, шоб хист був у людини, будь-яка людина 
не зробить ні ложки, ні ночів [нóчви], ні тим більше 
ступи. Пізніше вже, то були вже залізні ступи, вони 
й зара’ ше є, осьдо в сусідки, маленька така, із заліза 

така кільза [гільза], ото снаради були, і  залізний та-
кий короткий держак, шоб товкти ним. А колись були 
такі великі ступи. [...] У селі були майстри на все, як не 
в нашому, то в сусідньому робили все. У нас робили 
пікні діжки для хліба, на капусту робили такі великі 
діжки, ночви робили, ступи робили, а ложки купува-
ли на базарі у Янушполі, у  мене й тепер є ті ложки, 
позичають на свайбу.

ПОМИНКИ У  нас тут тепер ладнують на поминально-
му гобіді шо хоч: і риба, і мнясо, і котлєти, і ковбаси, 
і сири, і ці салати, при кінці ше ці банани, а тоді апель-
сіни, праніки, цукерки і при кінці ше давала по хлібині 
і по хустці всім. Раніше було горох, борщ, каша пшо-
няна солодка і це кисіль якийсь. Каша пшоняна і зара’ 
є і горох, скільки ото не наготовляють, а й це подають, 
бо так було здавна. Ну й коливо є з пшениці, а є з рису, 
заправляють медом. Кашу, то подають при кінці. Як 
ти не наївся, а каші треба три ложки взяти обязатель-
но, а  горох в самий перед, коливо та й горох. Тепер 
осьдо батюшка в нас такий, шо в піст, боронь Боже, 
шоб рибу не ставити, геть шоб голію не лляти, це у 
Великодний піст, а зара’, то можна рибу, крім середи і 
п’ятниці. Колись же робили, хоть і піст був великий, 
але риба була, гриби, все голією засмачене, то воно й 
добре, але тепер цей батюшка проти. Ставили ще «Ка-
гор», горілку, а тепер – ні, не можна у піст, каже, шо 
краще в церкву віднесіть.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Сметану густу ро-
блять, а каші в нас не варать. Баба робить квітки, при-
носить, усім роздає, хто є, вони всі за це платят гро-
ші, а в цю сметану кум і кума вмочають і одне одного 
мастять.

ХЛІБ Хліб, поки здужала, сама пекла, а  це вже годів з 
десять чи мо й більше не печу. А то було, в діжечці за-
мішу, на стіл, виробляю, на лопату та в піч, а пізніш – у 
хвормочки укладала та й пекла, це вже пшенишний, 
а на лопату, раніше, то житній.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ В п’ятницю коровай печуть, в су-
боту молода ходить просить [на весілля]. Коровайни-
ці печуть. Беруть таких, щоб не вдова. Коровайниця 
завжди мала бути у вишитій сорочці, вишитий фар-
тух і спідниця чорна. [Жінка, в  якої менструація?] 
Ні. [Якої форми робили шишки?] Така «качечка». 
Довге розкручується: тут з цього боку закручується, 
тут закручується і получається така шишка. [Скіль-
ки шишок печуть?] Печуть, щоб кожному дати, коли 
приходять увечері, як коровай печуть. І тридцять. Ко-
ровайницям дають і ще приглашонні є, невелика кіль-
кість. [У молодого теж печуть коровай?] Аякже, і там, 
і там печуть. [Як називають?] Коровай. В нас коровай. 
Колись коровай був у суботу, а в неділю весілля. Од-
були, прийшов за молодою, тут одбули до вечора, все 
одбували за єден день. В п’ятницю ніхто ніколи не пік 
ні хліба, не то що коровай! Бо в п’ятницю розпина-
ли Спасітєля. То добрі люди ще й зараз не печуть у 
п’ятницю. [...] Тепіро плаксун [печуть] такий завбіль-
шки, як два короваї. У неділю його розрізали і розда-
вали людям, у плаксун клали яйця і гроші.

http://www.etnolog.org.ua

І ПРЕСТОЛЬ І ПРЕСТОЛЬ
ва восьмого жовтня у нас Празник [Храм] і церква в Іва восьмого жовтня у нас Празник [Храм] і церква в 
нас Івана Богослова. Приїжджають багато батюшків Інас Івана Богослова. Приїжджають багато батюшків 
до нас у церкву, так гарно правлять, а тоді коло церкви Ідо нас у церкву, так гарно правлять, а тоді коло церкви 
всім обід ладнають. Івсім обід ладнають.

О КАЛЕІО КАЛЕНІНДІДАРІАРНІНоросята колола, то були і ковбаси, і кишкиІоросята колола, то були і ковбаси, і кишки
чиниш, і м’ясо, і корова була, то все з молошного було, Ічиниш, і м’ясо, і корова була, то все з молошного було, 
а це треба все купить. Паски я зара’ не печу, у мене піч Іа це треба все купить. Паски я зара’ не печу, у мене піч 
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Вечір – кутя, вареники з капустою та з вишнями, бо ж 
треба пісне, гриби, тушена капуста з грибами, карто
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треба пісне, гриби, тушена капуста з грибами, карто
пля з грибами або борщ з грибами. У нас більше мода 
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пля з грибами або борщ з грибами. У нас більше мода 
бýла на картоплю, там, у тата з мамою, то й тут я вже 
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бýла на картоплю, там, у тата з мамою, то й тут я вже 
так робила, а в цьому селі, то борщ. Ставили сніп, цей 
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так робила, а в цьому селі, то борщ. Ставили сніп, цей 
сніп звали, здається, «коляда», клали сіно, ставили 
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сніп звали, здається, «коляда», клали сіно, ставили 
сніп, а  тоді поряд кутю. Вечеру я ладнувала і тепер 
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сніп, а  тоді поряд кутю. Вечеру я ладнувала і тепер 
ладную, хоч діти й не приїжджають, і  кутю роблю, Младную, хоч діти й не приїжджають, і  кутю роблю, 
і узвар, за літо насушу усього – і яблук, і груш.Мі узвар, за літо насушу усього – і яблук, і груш.

Н МНЕ МЕ СВЯТОМ СВЯТО На ІвМНа Івана БогослоМана Богосло
ва восьмого жовтня у нас Празник [Храм] і церква в Мва восьмого жовтня у нас Празник [Храм] і церква в 
нас Івана Богослова. Приїжджають багато батюшків Мнас Івана Богослова. Приїжджають багато батюшків 
до нас у церкву, так гарно правлять, а тоді коло церкви Мдо нас у церкву, так гарно правлять, а тоді коло церкви 

ОГМОГО ЦИКЛУМО ЦИКЛУ
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яку роботу не загадає. [На св. Андрія] напікаємо ціх 
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яку роботу не загадає. [На св. Андрія] напікаємо ціх 
пампушок, це всі дівчата, ставимо стільчика, дев’ять 

Ф
пампушок, це всі дівчата, ставимо стільчика, дев’ять 
цих пампушечок чи десять спечем, і це собаку пускаєм 

Ф
цих пампушечок чи десять спечем, і це собаку пускаєм 
у хату, котру першу візьме пампушку, та перша дівка Фу хату, котру першу візьме пампушку, та перша дівка 
(чия назначена пампушка) вийде замуж. [...] Сьватий Ф(чия назначена пампушка) вийде замуж. [...] Сьватий 
Вечір – кутя, вареники з капустою та з вишнями, бо ж ФВечір – кутя, вареники з капустою та з вишнями, бо ж 
треба пісне, гриби, тушена капуста з грибами, карто Фтреба пісне, гриби, тушена капуста з грибами, карто- Ф-
пля з грибами або борщ з грибами. У нас більше мода Фпля з грибами або борщ з грибами. У нас більше мода 
бýла на картоплю, там, у тата з мамою, то й тут я вже Фбýла на картоплю, там, у тата з мамою, то й тут я вже 
так робила, а в цьому селі, то борщ. Ставили сніп, цей Фтак робила, а в цьому селі, то борщ. Ставили сніп, цей 

п’ятниці. Колись же робили, хоть і піст був великий, 

Ф
п’ятниці. Колись же робили, хоть і піст був великий, 
але риба була, гриби, все голією засмачене, то воно й 

Ф
але риба була, гриби, все голією засмачене, то воно й 
добре, але тепер цей батюшка проти. Ставили ще «Ка

Ф
добре, але тепер цей батюшка проти. Ставили ще «Ка
гор», горілку, а тепер – ні, не можна у піст, каже, шо 
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гор», горілку, а тепер – ні, не можна у піст, каже, шо 
краще в церкву віднесіть.

Ф
краще в церкву віднесіть.

ЧАСТУВАФЧАСТУВАННФННЯФЯ НФНАФА
блять, а каші в нас не варать. Баба робить квіткиФблять, а каші в нас не варать. Баба робить квітки
носить, усім роздає, хто є, вони всі за це платят гроФносить, усім роздає, хто є, вони всі за це платят гро
ші, а в цю сметану кум і кума вмочають і одне одного Фші, а в цю сметану кум і кума вмочають і одне одного 
мастять.Фмастять.

ХФХЛІФЛІБФБ Хліб, поФХліб, по
десять чи мо й більше не печу. А то було, в діжечці за-Фдесять чи мо й більше не печу. А то було, в діжечці за-
мішу, на стіл, виробляю, на лопату та в піч, а пізніш – у Фмішу, на стіл, виробляю, на лопату та в піч, а пізніш – у 

Е
ти не наївся, а каші треба три ложки взяти обязатель

Е
ти не наївся, а каші треба три ложки взяти обязатель
но, а  горох в самий перед, коливо та й горох. Тепер 
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но, а  горох в самий перед, коливо та й горох. Тепер 
осьдо батюшка в нас такий, шо в піст, боронь Боже, 

Е
осьдо батюшка в нас такий, шо в піст, боронь Боже, 
шоб рибу не ставити, геть шоб голію не лляти, це у Ешоб рибу не ставити, геть шоб голію не лляти, це у 
Великодний піст, а зара’, то можна рибу, крім середи і ЕВеликодний піст, а зара’, то можна рибу, крім середи і 
п’ятниці. Колись же робили, хоть і піст був великий, Еп’ятниці. Колись же робили, хоть і піст був великий, 
але риба була, гриби, все голією засмачене, то воно й Еале риба була, гриби, все голією засмачене, то воно й 
добре, але тепер цей батюшка проти. Ставили ще «КаЕдобре, але тепер цей батюшка проти. Ставили ще «Ка
гор», горілку, а тепер – ні, не можна у піст, каже, шо Егор», горілку, а тепер – ні, не можна у піст, каже, шо 
краще в церкву віднесіть.Екраще в церкву віднесіть.

 ХРЕСТИЕ ХРЕСТИ



ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Гусний
Записала Л. Артюх 1988 р. у с. Гусний  

Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  
від Савчин Анастасії Андріївни, 1941 р. н.,  

та Савчина Михайла Павловича, 1929 р. н. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Де-
в’ять страв готували пісних: крумплі [картопля], пи-
роги [вареники] з крумплями, з капустою, з повидлом 
(леквар). Повидло з сушених слив і яблук, варених і 
товчених. Капуста, фасоля. Хліб печений житній з 
овсяним [борошном]. Лопатою саджали  – палени-
ці. Вчинені. Крейчун пекли, в  нього уложували сіль, 
часнику головку. Свічку в него не вставляли. Їли на 
Новий рік. А в побічний хліб (стояв побіч крейчуна), 
менший хліб, ставили свічку. Коли виймали крейчун з 
печі, гуню вбирали. І дотулялися лопатою хлібною по 
головах дітей після того, як посадили крейчун до пєца. 
Той край крейчуна, де сіль, худобі несли на Новий рік, 
перше худобі, собі потім. Сніп ставили на стіл вівся-
ний і солому метали по землі, орішки кидали по землі 
для дітей. Діти гралися, шукали горішки, цапки ходи-
ли [рачкували] діти по соломі: «У-у-у!» – як ягнята, як 
худоба робить, так і діти. Обв’язували стіл ланцем, 
і на нього ставили ноги, коли вечеряли. Желізо треба, 
аби здорові були. Це було ще за баби, ще до війни. Те-
пер вже йолку вбирають. Не ворожили. Молилися за 
мертвих. Свічки палили на гробах тих з фамілії, які в 
год повмирали. Тепер залишили, не роблять. Ложки 
зв’язували, як повечеряли, помили і клали тому крей-
чуну і тому хлібові, то вже на Новий год буде. «Ложки 
зв’яжіть, аби худоба держалася купи», – говорили ді-
тям-пастушкам. Діти старалися, аби не одна ложка не 
була страчена, не лежала окремо. З крейчуном ходили 
до проруб і мочали його трьома боками зранку на Но-
вий рік. І від порога до стола котили. Як упаде подом, 
як ся пік, то добре, а як догори дном, то хтось умре. 
Задують с[в]ічку з побічного хліба, як дим догори – то 
добре, а як додолу – то хтось умре. Ту свічку держали, 
щоб вийняти при громі, палили й ставили на столі, 
вона охороняла хижу від упалення. Крейчун на Новий 
рік різали, вечеряли, давали найперш худобі чотири 
куски чи п’ять, кілька худоби було. [...] Вогень розкла-
дали на Великдень коло церкви й на горах і стріляють. 
Хлопці ся сходять – «собітка» називається. Порох ки-
дають, вибухи ся роблять з сірників. Стріляють – то 
охороняють Ісуса Христа од жидів. 

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Колядували на другий 
день після Святого вечора, на Різдво. Під вікнами ко-
лядували. З музиками. Жінки не ходили і дівчата не хо-
дили. Старики ходили без музики. Молоді – з музикою: 
гуслі [скрипка], бас і бубон. Гроші збирали на церкву, 
а  молоді ще й собі на гуляння. Хто давав і палениці, 
солонину, бринзу. Зірку не носили. Бетлегем не дуже 
знають, десь був по інших селах. Йордана. Готовили 
те ж саме: крейчуна вже не було, пекли палениці, ва-
рили фасолю, робили голубці й кашу, крумплі, пиро-
ги варили з крумплями чи капустою. Проруб рубали 
коло церкви, робили Йордан. При руських припинили, 
більше тридцяти років. З рушниць не стріляли. То на 
Великдень вогень кладуть і стріляють. Воду принесли, 
хижу посвятили, замісили тісто рідке й ним малювали 
хрещики над дверима і над стайнею. Тепер не роблять. 
Тістом дерева не мазали. Зав’язували дерева перевесла-
ми на перший Святвечір: «Як не вродиш, тя зрубаю!».

ХЛІБ Буває, що забуде паленичку в печі, вона десь ся 
закотить. То її не їдять. Бо Мана причепиться, в лісі 
заблукаєш, забудеш дорогу додому. Ту паленичку да-
вали худобі, коли продавали, щоб дорогу додому за-
була скорше.

ПОСУД, НАЧИННЯ Коли кросна до літа стояли в хижі, 
то тому засуха була. Їх поливали водов, тоді дощ пі-
шов. Від граду виложували лопату до печі й кочергу 
навхрест надвір і спасали од каменю.

ПАСТУХ Пастушки вінки плетуть на голови коровам [на 
Трійцю]. Їм за то давали яєчка, сир, хліб – мандрики. 
Завила у полотно пару яєць, хліб, сир – то мандрик для 
пастуха. І дівчатам так само мандрик давали, як вони 
пасли. Там їли на пасовиську. Вінки корови з’їдали. Ко-
либу з гілок дерева чи з сіна ставили од дощу. На Святу 
неділю рано-рано вставали і старалися, аби корова ся 
напасла, щоб мандрик получити. Як прижене голодну, 
то не получит мандрика. Тому залишали неторканим 
трохи випасу, щоби в цей день корова ся напасла.

с. Костева Пастіль
Записала Л. Артюх 1988 р. у с. Костева Пастіль  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  

від Палетич Юлії Юріївни, 1912 р. н., 
Веселовської Марії Стефанівни, 1905 р. н., 

Веселовського Михайла Андрійовича, 1919 р. н., 
та Поляк Анни Петрівни, 1941 р. н. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Перед весіллям за три дні пекли 
баники – печиво з сиром, тепер і з сиром, і з сливами, 
і з сушиною. Тепер закручують. «Коровай» не казали, 
а «баник» з сиром. Яйця в сир били сирі. Нич більше 
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для дітей. Діти гралися, шукали горішки, цапки ходи

І
для дітей. Діти гралися, шукали горішки, цапки ходи
ли [рачкували] діти по соломі: «У-у-у!» – як ягнята, як Іли [рачкували] діти по соломі: «У-у-у!» – як ягнята, як 
худоба робить, так і діти. Обв’язували стіл ланцем, Іхудоба робить, так і діти. Обв’язували стіл ланцем, 
і на нього ставили ноги, коли вечеряли. Желізо треба, Іі на нього ставили ноги, коли вечеряли. Желізо треба, 
аби здорові були. Це було ще за баби, ще до війни. ТеІаби здорові були. Це було ще за баби, ще до війни. Те
пер вже йолку вбирають. Не ворожили. Молилися за Іпер вже йолку вбирають. Не ворожили. Молилися за 
мертвих. Свічки палили на гробах тих з фамілії, які в Імертвих. Свічки палили на гробах тих з фамілії, які в 
год повмирали. Тепер залишили, не роблять. Ложки Ігод повмирали. Тепер залишили, не роблять. Ложки 
зв’язували, як повечеряли, помили і клали тому крейІзв’язували, як повечеряли, помили і клали тому крей
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йчун пекли, в  нього уложували сіль, 
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йчун пекли, в  нього уложували сіль, 

часнику головку. Свічку в него не вставляли. Їли на 
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часнику головку. Свічку в него не вставляли. Їли на 

й хліб (стояв побіч крейчуна), 

М
й хліб (стояв побіч крейчуна), 

менший хліб, ставили свічку. Коли виймали крейчун з 
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менший хліб, ставили свічку. Коли виймали крейчун з 
печі, гуню вбирали. І дотулялися лопатою хлібною по 

М
печі, гуню вбирали. І дотулялися лопатою хлібною по 
головах дітей після того, як посадили крейчун до пєца. 

М
головах дітей після того, як посадили крейчун до пєца. 
Той край крейчуна, де сіль, худобі несли на Новий рік, МТой край крейчуна, де сіль, худобі несли на Новий рік, 
перше худобі, собі потім. Сніп ставили на стіл вівсяМперше худобі, собі потім. Сніп ставили на стіл вівся-М-
ний і солому метали по землі, орішки кидали по землі Мний і солому метали по землі, орішки кидали по землі 
для дітей. Діти гралися, шукали горішки, цапки ходиМдля дітей. Діти гралися, шукали горішки, цапки ходи-М-
ли [рачкували] діти по соломі: «У-у-у!» – як ягнята, як Мли [рачкували] діти по соломі: «У-у-у!» – як ягнята, як 
худоба робить, так і діти. Обв’язували стіл ланцем, Мхудоба робить, так і діти. Обв’язували стіл ланцем, 
і на нього ставили ноги, коли вечеряли. Желізо треба, Мі на нього ставили ноги, коли вечеряли. Желізо треба, 
аби здорові були. Це було ще за баби, ще до війни. ТеМаби здорові були. Це було ще за баби, ще до війни. Те
пер вже йолку вбирають. Не ворожили. Молилися за Мпер вже йолку вбирають. Не ворожили. Молилися за 

вали худобі, коли продавали, щоб дорогу додому за

М
вали худобі, коли продавали, щоб дорогу додому за
була скорше.Мбула скорше.

ПОСУД, МПОСУД, 

Ф
квар). Повидло з сушених слив і яблук, варених і 

Ф
квар). Повидло з сушених слив і яблук, варених і 

товчених. Капуста, фасоля. Хліб печений житній з Фтовчених. Капуста, фасоля. Хліб печений житній з 
овсяним [борошном]. Лопатою саджали  – палени Фовсяним [борошном]. Лопатою саджали  – палени- Ф-

йчун пекли, в  нього уложували сіль, Фйчун пекли, в  нього уложували сіль, 
часнику головку. Свічку в него не вставляли. Їли на Фчаснику головку. Свічку в него не вставляли. Їли на 
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Ф
рили фасолю, робили голубці й кашу, крумплі, пиро
ги варили з крумплями чи капустою. Проруб рубали 
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ги варили з крумплями чи капустою. Проруб рубали 
коло церкви, робили Йордан. При руських припинили, 

Ф
коло церкви, робили Йордан. При руських припинили, 

Ф
більше тридцяти років. З рушниць не стріляли. То на 

Ф
більше тридцяти років. З рушниць не стріляли. То на 
Великдень вогень кладуть і стріляють. Воду принесли, 

Ф
Великдень вогень кладуть і стріляють. Воду принесли, 
хижу посвятили, замісили тісто рідке й ним малювали Фхижу посвятили, замісили тісто рідке й ним малювали 
хрещики над дверима і над стайнею. Тепер не роблять. Фхрещики над дверима і над стайнею. Тепер не роблять. 
Тістом дерева не мазали. Зав’язували дерева перевеслаФТістом дерева не мазали. Зав’язували дерева перевесла
ми на перший Святвечір: «Як не вродиш, тя зрубаю!».Фми на перший Святвечір: «Як не вродиш, тя зрубаю!».

Х ФХЛІФЛІБФБ БуФБуває, що забуде паленичку в печі, вона десь ся Фває, що забуде паленичку в печі, вона десь ся 
закотить. То її не їдять. Бо Мана причепиться, в лісі Фзакотить. То її не їдять. Бо Мана причепиться, в лісі 
заблукаєш, забудеш дорогу додому. Ту паленичку даФзаблукаєш, забудеш дорогу додому. Ту паленичку да
вали худобі, коли продавали, щоб дорогу додому заФвали худобі, коли продавали, щоб дорогу додому за
була скорше.Фбула скорше.

Е
гуслі [скрипка], бас і бубон. Гроші збирали на церкву, 

Е
гуслі [скрипка], бас і бубон. Гроші збирали на церкву, 
а  молоді ще й собі на гуляння. Хто давав і палениці, 

Е
а  молоді ще й собі на гуляння. Хто давав і палениці, 
солонину, бринзу. Зірку не носили. Бетлегем не дуже 

Е
солонину, бринзу. Зірку не носили. Бетлегем не дуже 
знають, десь був по інших селах. Йордана. Готовили Езнають, десь був по інших селах. Йордана. Готовили 
те ж саме: крейчуна вже не було, пекли палениці, ваЕте ж саме: крейчуна вже не було, пекли палениці, ва
рили фасолю, робили голубці й кашу, крумплі, пироЕрили фасолю, робили голубці й кашу, крумплі, пиро
ги варили з крумплями чи капустою. Проруб рубали Еги варили з крумплями чи капустою. Проруб рубали 
коло церкви, робили Йордан. При руських припинили, Еколо церкви, робили Йордан. При руських припинили, Ебільше тридцяти років. З рушниць не стріляли. То на Ебільше тридцяти років. З рушниць не стріляли. То на 
Великдень вогень кладуть і стріляють. Воду принесли, ЕВеликдень вогень кладуть і стріляють. Воду принесли, 
хижу посвятили, замісили тісто рідке й ним малювали Ехижу посвятили, замісили тісто рідке й ним малювали 
хрещики над дверима і над стайнею. Тепер не роблять. Ехрещики над дверима і над стайнею. Тепер не роблять. 
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не запікали. Тепша – форма кругла, 40 см у діаметрі, ви-
сота 25 см. Печуть баник у цій формі. Заплітку зверху 
робили, пташечок не було, тепер роблять. Баники пе-
кли жони, кухарки, мати сама не могла, лем покликані 
свайб’яні. Мати кликала. Кликали жон, які в парі і без 
пари. Ніяких пісень, обрядів не є. Вили вінчата з бер-
вінку, ладкали, клали на голову. Заплітали часник один 
зубок чи три зубці на червону нитку. Квіточки у склепі 
продавали і клали наоколо бервінку. Тепер рідко виють 
з бервінку, більше зі склепу. Сватам з бервінку косич-
ки на праву сторону чіпляли. Свати кликані, самі не 
йдуть. Весілля було у вівторок, четвер і суботу, теперка 
лем у суботу. У понеділок на вечур приходили до обох 
молодь, танцювали, співали. У вівторок молоді йдуть 
до церкви нарізно. Мама його не дуже випроваджува-
ла, більше свашки.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Готували колись і тепер: м’ясо 
свиняче, крумплі з м’ясом, голубки з кашею в капусті, 
холодець (завжди був), сир грудками різаний овечий 
або коров’ячий. Борщ не варили. Поливку курячу по-
давали з галушками. Остання страва – голубки. Тепер 
більше роблять страв. Кололи порося або теля. Теляче 
м’ясо більше цінувалося, а переважало свиняче. Тепер і 
котлети, і відбивні, й салати якісь, і те, що було колись. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Весілля. Господар скликав на весілля 
гостей. Тут печуть калач, хліб і баники. Коровай не пе-
чуть. Калач несуть, де дівчина, і дають господареві. По 
шлюбі мама зустрічає з хлібом. Меду нема і ні в кого 
не було. Посипають молодих в ЗАГСі й після розпису 
цукром і зерном. Колись не посипали. Руські навчили. 
Свяченою водою кропили, аби яка жона або мама перед 
вінцем. Тих, кого приглашали на свадьбу, ті гості несли 
яйця, курку і муку. Ручники [рушники] давуть лем ста-
ростові, обом старостам. Ті ручники на хліб – встрічати 
і пуд ноги молодим. Староста несе хліб на ручникові до 
ЗАГСу. Як прийшли, тоді мама посипала зерном, цу-
кром, а ходяка жона була у вивернутому кожусі. Приви-
чка така була, правили комедію. Ходяка жона кропила 
свяченою водою. З вінчання йшли додому, кожен собі. 
А тоді молодий зі своєю челяддю йшов за нею. Баник 
несли зі собою. Пекли вецей – три, чотири, п’ять, а не-
сли один до неї. Старостове обох молодих стрічали з 
хлібом, заводили до хижі, прийшли, се гостили. Баника 
давали гудакам і іншим хлопцям, не ділили його спеці-
ально. У гостині ділили баники, хто хотів їсти, без об-
ряду. Гроші дарували не за баниками, просто за столом. 
Через тиждень ходили до мами – «у гості», так лем каза-
ли. Нич не несли. А мама готує баники і їжу. Тепер пе-
чуть баники коли-небудь. Ще пекли баники на Рожде-
ственські свята, у Великодні свята – паски й баники. [...] 
Похорон. Як йдеть до мертвого, нич не несуть, ні хліба, 
ні зерна. Помоляться коло мертвого. На повершник хліб 
не кладуть, то у нас не є, мертвеця везуть, родичі йдуть, 
люди. Тим, хто яму копав, давали гроші. Тепер вони 
косять цвинтар, то їм плата така. Їх гостять дома, як з 
цвинтаря прийдуть. В яму кидають гроші, землю, груд-
ку, воду свячену. Виводять груб – могилу. [...] На Рожде-
ство брали з потока воду, а хазяїн брав маленьке хлібеня 
і відро, у потоці води взяв, умочив хлібеня, пустив через 
хижу. Як упаде на спід, то на щастя, а як перекинеться, 
то не на добро. А крайчун не мили.

ПОМИНКИ Комашня – поминки, як поховають. На по-
минки ладили у пуст пусне, а  в М’ясниці  – м’ясноє: 

поливку, м’ясо свиняче, крумплі, рибу варену чи пече-
ну, Голубки [голубці] в капусті дрібненькі наостанок. 
Взимі – у кислій капусті, вліто – у свіжій. Поминки – 
комасня – дома гостина. Руки миють. Обідають. Через 
тиждень мають тижньову службу, мають гостину. Со-
рок день – сорокова служба – гостина дома, на цвин-
тар не ходять ніколи. На рук [рік]  – рокова служба, 
вдома гостина. Роздають з покійного одяг бідним, коли 
хочеш, тоді віддають лайбік, ногавки, сорочку. Дають 
за покійним хліба бідним. Лем тепер вже мало бідних. 
Колива не ладнають, варять крумплі, капусту, голубки. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Печуть 
в Святий вечір баники, печуть крайчун  – з білої муки 
колись пекли. Й  тепер. Всередину мед, часнок, суль 
[сіль]. Кутю не варили. Крайчун їдять на Рождество. 
Святий вечір на дванадцять пісних страв з сульом і 
попрьом [перцем] хіба що: горох варений товчений чи 
колочений, капусту, фасолю варену, крумплі варені й 
печені, бобальки з муки печені без начинки, пироги 
варені з капустов, баники стоять, на другий день їсти-
муть, риба смажена, гриби смажені на олії з цибуль-
кою. [...] З крумплі дванадцять страв могло буть. Пуст. 
Крумплі варили, пекли, робили бобальки з борошна і 
крумплі, варили пироги з крумплями, смажили гриби з 
цибулею й крумплями. Фасолі й горох варили. Як була 
риба, то смажили. Вечеряти сідали разом, чекали кож-
ного з родини. Солому стелили на діл, горіхи сипали, 
орішків напечуть. Діти шукають, їдять їх. Під стіл нич 
не клали. Снуп мили овсяний, умилися у потоці. Ке-
речун миють, під обрус кладуть тову і прядиво. «Дай, 
Боже, добрий Святвечір!» – тричі ся клонили, читали 
«Отче наш». І тепер старші роблять. Вечеряють, свячку 
палять. Як свічку задували, то дивилися, куди піде дим, 
чи хто не вмре в хаті. Як дим до дверей, то на мертвого, 
а як догори, то на добро. Для мертвого ложку не клали 
на стул [стіл]. Як дуже гавкав собака, то свадьби будуть 
у М’ясниці. Ложки тут не зв’язували. Крайчун стояв на 
столі в куті до другого Святвечора, до Йордана – Ба-
бин Святий вечір. В крайчун запікали мед, лем часнок 
зверха уп’яли на хліб. Мили крайчун і снуп з копійками 
(дві копійки філерами) у потоці на Різдво. Або брали 
воду вдосвіта з потоку. Лили в миску й мили в мис-
ці. Решето вівса давав господар на вертеп. На церкву 
йшло. На Святий вечір діти квокчуть, аби кури ся не-
сли. [...] У Святий вечір носили солому, стромов ляка-
ли. Стромові [яблуні, груші]. «Як не вродиш, то тя вру-
блю!». Варили дванадцять страв: фасолю варили, горох 
варили, крумплі варили і пекли, гриби, голубки пісні. 
Стул [стіл] обв’язували ланцом, а ноги свої ставили на 
ланц. Серед стола клали диню [гарбуз], щоб всі великі 
росли, як та диня. А хазяйка не мусила сідати за стіл, 
а то як сяде, то кури квохчуть. Крайчун колись пекли 
на Святий вечір, а  начинали на Новий рук [рік]. Лем 
муй отець благословив, порізав, з п’єца вуглів взяв по 
членах сім’ї. Чий найперше згас, той найперше умре. 
Чотирнадцятого [січня] Василя. А  в Розтоці празник 
Престольний, гостяться, колядують. Гостина велика, 
йдуть з других сіл. На Новий рік діти ходять, щедрівки 
співають тепер. На Різдво і на Йордана ближні в гості 
йдуть, нич не носять, там гостяться. До баби на Різдво 
не ходили. Другий Святий вечір – Бабин Святий вечір, 
бо перший – то Дідів (Христос уродився), а Баба має 
гостити. За М’ясницями Пущення. Пироги варили з 
сиром. Сир простий і ґлєґаний. М’ясопусний тиждень. 
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Готовали з молоком, сиром. Пироги варили з сиром. Не 
розрішалося весілля свадьбовати.

ЧАСТУВАННЯ НА ВЕЧОРНИЦЯХ Молодь перед Різдвом 
баль наймали, пряли, вишивали. Мало вишивали, ни-
ток мало було. Хлопці приходили, не гостилися або гос-
тилися рідко, як хто принесе. Музики приходили: грали 
на басах – кондра, на гуслях, тепер є бубон, тоді не було.

ПОСТУВАННЯ Великий пуст [піст]  – сім тижнів. По-
стили. І  діти постили. Молоко збирали, сир робили. 
Дітям до п’яти-шести років давали молоко.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Воскресеніє. Паска. Печемо бани-
ки, паски, калачі. Раніше пекли великі паски, у п’єзу 
не на тепші [форма]. Несли святити, зав’язав пантели-
ком на плечі дві паски, а жони – в кошелику яйця, пас-
ку, сир, суль [сіль], масло, курку варену, ковбасу. По-
свячену паску несли бігом, утікали з церкви скоро, хто 
скоріш. Тому добре було. Писанки писали й пишуть 
тепер, лем мало. Перше благословили і їли крашанку і 
паску. З чотирьох сторін вломили і несли перше худо-
бі. Шкаралупи мечуть на огень, спалюют на чистому 
місці, де не ходять. Цвіти гвоздики мечуть на огень на 
чисте місце. Крихти од паски худобі дають. На другий 
день Великодня обливаються.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК - 
ЛУ Маковей – сім мучеників. Святять воду, мак, овес, 
часник. То все їдять. Свячений мак зберігають до по-
треби. На Маковія мак не святять, святять на Маковія 
і Водощі часник. Спаса – святять ябка [яблука] і груші. 
В Ужгороді – Празник – Храм. Гостяться. Родичі, сусі-
ди ходять в гості.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Крумплі [картопля] – то найперший 
харч після зерна. На крумплі виводили пивниці – рупа, 
глибака, до пів людського росту, крили соломою. А по-
тім вже по войні крили склеплені рупи, а не соломою.

ПОСУД, НАЧИННЯ Камінь [град] як паде, балту [соки-
ру] треба класти пуд хижу. Свячена іва може помочі, ї 
мечуть на вогень. Од граду кочергу метали у двір, то-
пір клали вустрям догори у двір. 

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ На Святий вечір шосто-
го-сьомого Бетдегем і колядники. Сьомого-восьмого 
колядники. Давали крумплі, зерно, жито, овес, вони 
продавали. Нині дають гроші. Гроші беруть на церкву. 
Не гостили господарі окремо, а в кожній хижі тепер 
гостять, такі п’яні ходять. Не буває бешкетування.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Як хліб кінчався, го-
лод, то їли лободу, козу ссали, тим і жили.
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Записала О. Поріцька в листопаді 2012 р.  
у с. Велика Копаня Виноградівського р-ну 

Закарпатської обл.  
від Пилип Марії Іванівни, 1923 р. н.,  

Василькун Тетяни Олександрівни, 1956 р. н.,  
та Геращенко Тетяни Андріївни, 1960 р. н.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Била собі свальба. Тоди зарізали 
корову, шось такоє на м’ясо, та дома бурі вчинили. Та 

там же кого покликали, тот прийшов, сідали, тогди 
хліб пекли в печи. Мнясо та голубці [готували], кіс-
то спекли та й всьо. Пити – паленка [горілка], та єден 
чоловік ходив, взяв склянку, погар наливав. Наливав 
одним погаром. Хто не хотів, то[го] вдарив. Наливав 
богато. Такі дєла. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Як у вас кислять молоко?] Чекають 
два-три дні, поки скваситься. Но кладуть в холодиль-
ник зразу, наприклад, у мої мами є дома корова. Вона 
доїть корову, проціжує молоко в трьохлітрові банки, 
кладе в холодильник або несе у стояло, оби воно ся 
устояло. Вершки підійшли, сметанка підійшла, а  по-
тім уже виймає, і  воно ся кислить, знімає сметанку, 
а потім з кислого молока робить сир. Дуже смачний. 
На тихенькому такому вогні відігріває сир. [Потім 
кладе] або в мішочок полотняний, або в ситичко та-
коє, і на ситичко воно стікає. Можем і солити, можем і 
цукром. Моя дочка любить із цукром. В готовий [сир] 
добавляєме вже.

с. Великі Ком’яти
Записали О. Поріцька та І. Щербак у червні 2014 р.  

у с. Великі Ком’яти Виноградівського р-ну 
Закарпатської обл.  

від Борст Тетяни Іванівни, 1982 р. н.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ От ви знаєте, шо стосується 
ратути, цієї страви, то нарізають соломкою солонин-
ку, обжарюють на сковороді і окремо збивають яйця, 
і звичайний омлет ось із солониною або з домашньою 
ковбасою. [Солонина – це у вас свіже солоне сало?] Не 
свіже солоне, а копчене. В нас то прийнято перед Різд-
вом, перед Новим роком всі люди, які утримують свиню 
в господарствах, завжди заколюють свиню. Перед свя-
тами. І коптять. Цю солонинку обжарюють на сковороді 
і окремо збивають яйця, і роблять [«ратуту»]. Така їда 
на ранок. А навіть в нас на Пасхальні свята, то завжди 
так робили. То мені так ще мама розказувала, шо бабка 
завжди таку ратуту робила і ще й з ковбасой, і святили. 
І коли приходили з церкви, всі то в сім’ї мали пробува-
ти.  [...] В  кошиках носили, освячували, і  є навіть такі 
люди, які до цього часу носять цю ратуту, так прийнято. 

ПОМИНКИ На похорон у нас прийнято свої страви по-
давати. Колачі там такі  – «книші» їх називають по-
нашому. Або ж фанки [пончики] роблять. Голубці 
обов’язково і квасоля. Якшо піст, то з рибою. Якшо 
не піст, то значить з м’ясом. Це в нас традиційно по-
дається і левеш [бульйон]. То має бути обов’язково. 
Курячий бульйон. 

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.  
Розшифрувала І. Щербак

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ У  нас є таке як бісновтур. 
Це коли зарізали свиню, та тоді йдуть туди обично 
помагати родичі чи там хороші друзі, сусіди. Коли 
розберуть ту свиню, заносять і починають робити з 
тими м’яcами. Спочатку сало ріжуть на квадратики 
і кладуть топити на жир: дуже мало з-під черева за-
лишають, шоб потом коптити. І після того начинають 

ВИНОГРАДІВСЬКИЙ  РАЙОН
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мечуть на вогень. Од граду кочергу метали у двір, тоІмечуть на вогень. Од граду кочергу метали у двір, то
пір клали вустрям догори у двір. Іпір клали вустрям догори у двір. 

 КОЛЯД І КОЛЯДН ІНИКІВ ІИКІВ На СвІНа Св
го-сьомого Бетдегем і колядники. Сьомого-восьмого Іго-сьомого Бетдегем і колядники. Сьомого-восьмого 
колядники. Давали крумплі, зерно, жито, овес, вони Іколядники. Давали крумплі, зерно, жито, овес, вони 
продавали. Нині дають гроші. Гроші беруть на церкву. Іпродавали. Нині дають гроші. Гроші беруть на церкву. 
Не гостили господарі окремо, а в кожній хижі тепер ІНе гостили господарі окремо, а в кожній хижі тепер 
гостять, такі п’яні ходять. Не буває бешкетування.Ігостять, такі п’яні ходять. Не буває бешкетування.
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харч після зерна. На крумплі виводили пивниці – рупа, харч після зерна. На крумплі виводили пивниці – ру
глибака, до пів людського росту, крили соломою. А по
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тім вже по войні крили склеплені рупи, а не соломою.Мтім вже по войні крили склеплені рупи, а не соломою.

Камінь [гр МКамінь [град] як паде, балту [сокиМад] як паде, балту [соки-М-
ру] треба класти пуд хижу. Свячена іва може помочі, ї Мру] треба класти пуд хижу. Свячена іва може помочі, ї 
мечуть на вогень. Од граду кочергу метали у двір, тоМмечуть на вогень. Од граду кочергу метали у двір, то-М-

ятий вечір шостоМятий вечір шосто
го-сьомого Бетдегем і колядники. Сьомого-восьмого Мго-сьомого Бетдегем і колядники. Сьомого-восьмого 
колядники. Давали крумплі, зерно, жито, овес, вони Мколядники. Давали крумплі, зерно, жито, овес, вони 
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тами. І коптять. Цю солонинку обжарюють на сковороді 
і окремо збивають яйця, і роблять [«ратуту»]. Така їда Мі окремо збивають яйця, і роблять [«ратуту»]. Така їда 
на ранок. А навіть в нас на Пасхальні свята, то завжди Мна ранок. А навіть в нас на Пасхальні свята, то завжди 
так робили. То мені так ще мама розказувала, шо бабка Мтак робили. То мені так ще мама розказувала, шо бабка 
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ковей – сім мучеників. Святять воду, мак, овес, 

Ф
ковей – сім мучеників. Святять воду, мак, овес, 

часник. То все їдять. Свячений мак зберігають до по Фчасник. То все їдять. Свячений мак зберігають до по- Ф-
треби. На Маковія мак не святять, святять на Маковія Фтреби. На Маковія мак не святять, святять на Маковія 
і Водощі часник. Спаса – святять ябка [яблука] і груші. Фі Водощі часник. Спаса – святять ябка [яблука] і груші. 
В Ужгороді – Празник – Храм. Гостяться. Родичі, сусі ФВ Ужгороді – Празник – Храм. Гостяться. Родичі, сусі- Ф-

Записали О. Поріцька та І. Щербак у червні 2014 р.  

Ф
Записали О. Поріцька та І. Щербак у червні 2014 р.  

УПФУПОФОДОФДОБФБАФАННФННЯФЯ ХАРФ ХАР
ратуФратуФти, цієї страви, то нарізають соломкою солонинФти, цієї страви, то нарізають соломкою солонинратути, цієї страви, то нарізають соломкою солонинратуФратути, цієї страви, то нарізають соломкою солонинрату
ку, обжарюють на сковороді і окремо збивають яйця, Фку, обжарюють на сковороді і окремо збивають яйця, 
і звичайний омлет ось із солониною або з домашньою Фі звичайний омлет ось із солониною або з домашньою 
ковбасою. [Солонина – це у вас свіже солоне сало?] Не Фковбасою. [Солонина – це у вас свіже солоне сало?] Не 
свіже солоне, а копчене. В нас то прийнято перед РіздФсвіже солоне, а копчене. В нас то прийнято перед Різд
вом, перед Новим роком всі люди, які утримують свиню Фвом, перед Новим роком всі люди, які утримують свиню Фв господарствах, завжди заколюють свиню. Перед свяФв господарствах, завжди заколюють свиню. Перед свя
тами. І коптять. Цю солонинку обжарюють на сковороді Фтами. І коптять. Цю солонинку обжарюють на сковороді 

Е
цукром. Моя дочка любить із цукром. В готовий [сир] 

Е
цукром. Моя дочка любить із цукром. В готовий [сир] 
добавляєме вже.

Е
добавляєме вже.

с. Ес. В ЕВеликі Ееликі КЕКом’яЕом’я
Записали О. Поріцька та І. Щербак у червні 2014 р.  ЕЗаписали О. Поріцька та І. Щербак у червні 2014 р.  

у с. Великі Ком’яти Виноградівського р-ну Еу с. Великі Ком’яти Виноградівського р-ну 
Закарпатської обл.  ЕЗакарпатської обл.  

від Борст Тетяни Іванівни, 1982 р. н.Евід Борст Тетяни Іванівни, 1982 р. н.

ЧЕЧОВІЕОВІ От ви знаєтЕОт ви знаєт
ти, цієї страви, то нарізають соломкою солонинЕти, цієї страви, то нарізають соломкою солонин
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різати м’ясо, розділяють. Якшо ріжуть зимов, перед 
Різдвом, то шовдури – чотири ножки вони гарно вирі-
жуть і засолюють. А те м’ясо, шо залишається, мелять 
і на ковбасу. А  внутреность йде на гурку [кров’яна 
ковбаса]. Кожна жінка має свій обов’язок. Тонкі киш-
ки йдуть на ковбасу, а товсті – на гурку. Товсті кишки 
дуже добре миють, а потім ще відбілюють у кукуру-
дзяному шилушинні. Шлунок теж треба відчищати 
гарно  – це для шойта [сальцесону] буде. Кровянку і 
гурку роблять жінки, а мужчини більше ковбасою за-
ймаються. Всякими приправами вони вже обсипають. 
На гурки відварюють рис на тому бульйоні, який з 
внутреннього. Спочатку зварять внутреннє, а в тому 
зварюють рис. У гурку варяться легені, печінка і сер-
це – всі внутренності. Їх молють, а зварений рис ви-
стигає. Кров теж зварюють і молять. І  роблять тоді 
гурку. А в Потоці [сусіднє село Чорний Потік], то кров 
просто підсмажують з цибулькою і дають на сніданок. 
А частину пускають на гурку. Гурку відварюють, а по-
тому у печі запікають. А  мясну ковбаску не варять, 
а  коптять. Потом кличуть сусідів  – хто помагав, хто 
тримав свиню, друзів кличуть на вечерю, – може бути 
і двадцять чоловік. А діти ідуть і одіваються, знаєте, 
так  – хлопчик одінеться у дівочку, халат або шубку 
дадуть, і  беруть миску, ложечку, і  заходять сюди, до 
гостів. А це їхні діти. І вони ложков б’ють у мисочку 
і отак: «Гурку, гурку, гурку!». І тоді треба трошки гур-
ки покласти в ту мисочку. Діти, коли отримали гурку, 
можуть і поспівати, концерт поставити. Оцей угор-
ський бісновтур завершується такою гостиною. Коли 
гості ішли додому, то зі столу все, що було наготовле-
не, їм потрошку давали з собою. Я й сама, коли була 
дитиною, це пам’ятаю  – це так весело було. То були 
такі люди, які знали, яких запрошували колоти сви-
ней. Коли ранком вставали, господар ішов за сусіда-
ми, шоб потримали свиню. Зарізали свиню, і потом їх 
уже закликали на кухоньку, і  їх уже там погостять – 
наливали вина і пончики з лекваром пекли наперед, 
і вгощали їх. Потом йшли і начинали палити. Раніше 
палили соломою, а тепер вже – газом. Але вже знову 
до того приходять, шоб соломою палити.

с. Черна
Записали О. Поріцька та І. Щербак у червні 2014 р.  

у с. Черна Виноградівського р-ну Закарпатської обл.  
від Тотар Ірини Іванівни, 1948 р. н.,  

Ракші Магдалини Петрівни, 1966 р. н., 
та Івашка Василя Васильовича

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ [Як готували тісто?] Замішу-
єш муку із яйцьом і з водичкоў та й всьо. Мама все ка-
зала, шо сіль і не треба, бо розріджується кісто. Тонко 
розкачати, пак сохне, а  тоді розрізати. [Де сушили?] 
А у нас – на ліжках, на таких скатертях. [Скільки має 
сохнути?] Немного. Треба, шоб було крутоє, небагато 
води, два-три яєчка, би ся держало, не розлізалося. 
[Чи підсушуєте на плиті?] Нє, як нараз його вариш, 
то не треба. То як ми хотіли його робити на зиму, то 
сушилис-мо в таких сушилках. Вже порізана лапша – 
то так сушите. Я скручувала, як рулет, так і різала кісто. 
А так далей, як ковбасу ріжеш. А далей в горячу воду, 
а так то можна і свинину туди додати – зажарку зроби-
ти. [...] У нас є така страва – начинка – вона робиться 
з кукурудзяної муки, там добавляється всяке-всяке. 
Підсмажуєме курячі потроха: серце, печюнку  – шо  є 

такоє. Добавляєме червоного перцю – паприки, трохи 
водички, я, наприклад, в воду додаю хліба сухого тро-
хи, в долонях протираю, левешу [курячого бульйону] 
треба додати. Отдільно роблю таку заправку з смета-
ни, яєць б’ю в сметану, збиваю, додаю туди муку і до-
бавляю цю суміш у потроха, потім іше добавляю масла 
сливочного. І коли вже під кінець, коли доводиться до 
кипіння, добавляю яйця варені – порізати їх так, як на 
«Олів’є», перець чорний і петрушку в кінці  – зелень. 
Доводиться до кипіння, постоянно мішати, шоб воно 
не пригоріло. І  доводиться до кипіння, шоб той жир 
весь був наверьху. Тоді вважається, шо воно вже го-
тово. [Чи можна таку страву приготувати на газовій 
плиті?] Можна, ми вже тепер готуєме на газі. Десь з го-
дину воно вариться. В обикновеній каструлі, оби лиш 
вона була з товстим дном. Або алюміньова би була, бо 
дуже пристає! Постоянно треба мішати. У нас тут во-
сени свято проводиться, називається «Черненська на-
чинка» – свято села в кінці вересня – на початку жов-
тня. [Для чого додаєте хліб у «начинку»?] Кукурудзя-
на крупа так розсипчаєся, а хліб трохи тримає. Мама 
мене навчила. У нас у кажної почти жінки свій рецепт 
начинки. [Скільки треба потрохів на страву?] Но, то 
залежить, скіки варите. Як трохи, то й з одної досить. 
Я тепер мала дєнь рождєнія, то три курки зарізала та 
й з того робила. [Із курки] суп вариме – левеш. Мор-
ковку додаєме, колорабу [кольрабі], перець, петрушку, 
цибулю, веґєта в кінці сі добавляє. Як левеш свариться, 
витягаєме курку, левеш додається до начинки, а овочі 
ті поризькаємо і їмо, як суп. Лашки – кісто – робимо 
до супу. [Це тонка локшина?] Да, да – таке тонесень-
ке робиться, як волоски. Ми її не нарізаємо, вона така 
упакована, так ми її і насипаємо. У  нас свадьба коли 
була Валєркова, сина, у нас іще качалося, цілий день! 
На всю огорожу устеляли кіста [сміється]. Така була 
машинка, шоб кісто тонко, як на волоски, різало. Одні 
качали, другі сушили, треті на машинку крутили.

НАПОЇ Робиме домашнє вино з винограду, соки роби-
ме. Потім осінню, є тут у нас, у греко-католиків, [мо-
нахи] роблять сок. З нашої продукції давлять сок. На 
зиму заготовляєм – по сто, по двісті літрів соку. У них 
є преси, то можна з нашої продукції собі замовити 
соки. Монастир є у Королеві такий невеличкий. І мо-
нахи давлять соки. І ми заготовляєме собі яблучний, 
грушевий сік, хто який бажає. Стерелізуєме його, тро-
хи добавляєме цукор, того року не треба було, бо було 
все таке солодке. Вони його привозять по п’ядесят лі-
трів у таких бочечках, а ми його стерелізуєме в банках, 
додаєме трохи цукру, так спокійніше.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Дякині  – жінки, 
які співають на крилосі, дуже богомільні, вони готу-
ють для приїжджих гостей – печуть колачі, заглиня-
ники – це такий хліб заварний із сиром, із горіхами, 
лекваром – це солодке таке. А мясне вони готують для 
священиків приїжджих. Прихожан церкви пригоща-
ють кістом  – солодкий стіл такий роблять. А  потім 
наші прихожани запрошують гостей, які з інших сіл, 
до себе додому – чи то родину, чи знайомих з інших 
сіл: «Пойти до нас на празник». Храмове свято у нас 
21 листопада, на Михайла. І вдома вже у нас гостина. 
І коли виходять з хати, жінка пакує їм такий невели-
кий пакуночок – там колачі, а якшо дуже вже близькі 
родичі, то і м’ясо дає, і всякі інші страви. Але основна 
в нас їжа на всі свята – начанка.

http://www.etnolog.org.ua
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і вгощали їх. Потом йшли і начинали палити. Раніше 
палили соломою, а тепер вже – газом. Але вже знову Іпалили соломою, а тепер вже – газом. Але вже знову 
до того приходять, шоб соломою палити.Ідо того приходять, шоб соломою палити.

с. ЧернаІс. Черна
Записали О. Поріцька та І. Щербак у червні 2014 р.  ІЗаписали О. Поріцька та І. Щербак у червні 2014 р.  

у с. Черна Виноградівського р-ну Закарпатської обл.  Іу с. Черна Виноградівського р-ну Закарпатської обл.  
від Тотар Ірини Іванівни, 1948 р. н.,  Івід Тотар Ірини Іванівни, 1948 р. н.,  

акші МагдаІакші Магдалини Петрівни, 1966 р. н., Ілини Петрівни, 1966 р. н., 
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ми, шоб потримали свиню. Зарізали свиню, і потом їх 
уже закликали на кухоньку, і  їх уже там погостять – Муже закликали на кухоньку, і  їх уже там погостять – 
наливали вина і пончики з лекваром пекли наперед, Мналивали вина і пончики з лекваром пекли наперед, 
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до того приходять, шоб соломою палити.Мдо того приходять, шоб соломою палити.
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ки покласти в ту мисочку. Діти, коли отримали гурку, Фки покласти в ту мисочку. Діти, коли отримали гурку, 
можуть і поспівати, концерт поставити. Оцей угор Фможуть і поспівати, концерт поставити. Оцей угор- Ф-
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ковку додаєме, колорабу [кольрабі], перець, петрушку, 
цибулю, веґєта в кінці сі добавляє. Як левеш свариться, Фцибулю, веґєта в кінці сі добавляє. Як левеш свариться, 
витягаєме курку, левеш додається до начинки, а овочі Фвитягаєме курку, левеш додається до начинки, а овочі 
ті пориФті пориФті пориті пориФті пориті поризькаємо і їмо, як суп. ЛашкиФзькаємо і їмо, як суп. Лашки
до супу. [Це тонка локшина?] Да, да – таке тонесеньФдо супу. [Це тонка локшина?] Да, да – таке тонесень
ке робиться, як волоски. Ми її не нарізаємо, вона така Фке робиться, як волоски. Ми її не нарізаємо, вона така 
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тня. [Для чого додаєте хліб у «начинку»?] Кукурудзя
на крупа так розсипчаєся, а хліб трохи тримає. Мама Ена крупа так розсипчаєся, а хліб трохи тримає. Мама Емене навчила. У нас у кажної почти жінки свій рецепт Емене навчила. У нас у кажної почти жінки свій рецепт 
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СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ У нас 
не кутю варили, а мелай кукурудзяний варили із ціль-
ного кукурудзяного зерна. А потім вже приправляли 
його медом, горіхами, сухофруктами, особливо гру-
шами сушеними. Мало маку давали, а дуже багато су-
хофруктів давали – яблук сушених, груш, слив. Воно 
густе таке було. А  тепер священики, які закінчують 
духовні заклади в Москві, в Києві, вони вводять уже 
кутю. Є такий день, шо в церкві роздають кутю.

с. Шаланки
Записала О. Поріцька 16 червня 2014 р.  

у с. Шаланки Виноградівського р-ну Закарпатської обл.  
від Попович Олени Йосипівни, 1957 р. н.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Які Ви страви готуєте?] Суп. 
Це бульйон із м’яса  – левеш. Борщ варимо, фасоля, 
молоком пудбивана, рис, холупци. [Хто готував на 
весілля?] Поварка була. [Які обов’язкові страви готу-
вали на весілля?] Бульон, холупци, тісто [«тістом» тут 
називають і макаронні, і кондитерські вироби] і кар-
тошка. [Як називають картоплю?] «Крумпли». М’ясо, 
у  нас кажуть «хідектаре»  – то разноє м’ясо годнеє. 
І  всьо. [Які страви готують на Різдво?] Лєнче [стра-
ва з квасолі], риба, холубци, пельмені з м’ясом. І тісто 
робимо. [Солодке?] Да. Разноє. [Чи тримають у вас па-
сіки?] Так. [Кожен має свій мед?] Нєт. Є такіє, шо ро-
блять. [У них можна купити?] Єсть і такоє. Купують. 
[Які напої роблять?] У нас – вино. 

ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Біласовиця
Записав А. Зюбровський 23 червня 2011 р.  

у с. Біласовиця Воловецького р-ну Закарпатської обл.  
від Минди Марії Іванівни, 1928 р. н.

ХЛІБ З простої муки [колись пекли хліб]. Пекли з вівся-
ної муки. Ай бо то не мож було спечи кислий хліб, то 
ба ощипки такі. То не кислі. То лем так як спечут кіс-
то. То вівсяні були і якчані. А кидь пшеничні, житні, 
то-то вже кислоє тісто. І то-то квас був, без дріждув. 
А відки було дріжджів так. Колись велико не тре було 
дріжджів. Та у жидів ся появили дріжджі.  [...] Таку 
ощипку. Як ярець, бо то його тенько розмісили і зро-
били. Воно не кисне, так як коли. Житні будуть кис-
нути, і пшеничні киснути, а то – ні. Вважався хліб. [...] 
[Той квас, на якому вчиняли хліб, самі робили?] Квас 
самі робили. Я все перший раз мала тяжко, а вже як 
хліб хочете печи вже, то ше так-о маленько останется 
того квасу – і покласти в муку. Воно там собі ше вкис-
не далі. А через три дни назад його розбавите з теплов 
водов. Та й назад кисне потім. Правда, той хліб вже не 
є солодкий – він вже є квасний, бо, знаєте, воно так 
кисне. То квас. [...] [Як часто пекли хліб?] Раз на тиж-
ні – і всьо. Всьо в суботу пікся хліб. Би були на неділю 
свіжий хліб, і  так, аби на цілий тиждень було. То не 
черствів так хліб, так, як тепірь роблять: він вже дру-
гий день і вже сухий нефайний. А, то ощипку щипали. 
[«Ощипку»] часто пекли. То-то раненько розробили, 
а  на вечір печут. Цілий динь кисне. [У  який день не 
можна було пекти?] В  п’ятницю дуже боялися печи. 
Бо то гріх у п’ятницю печи. В п’ятницю Ісус Христос 

був на кресті. Я була в Львівській области. Ходила-м 
коли на свині: як коли занимали, бо тре було грошей. 
А  там ту свині були, то я там ішла на свині. І  я там 
прийшла ночувати. То мені розказує, шо мала такого, 
най ся не приказує якого душа, хлопчища: великий, 
а дурний був такий. Та й каже мені: «То знаєте чому? 
Мене Бог покарав, бо, – каже, – я в п’ятницю (оце у Ве-
ликодню п’ятницю) паску пекла. Я,  – каже,  – пекла 
на весілля. Не могли дати тапшу. (Бо тапша така була 
велика, шо отакі паски великі пекли на Великдень). 
А то, – каже, – тапшив не було, то я від сусідів брала 
тапшу. А вони кажуть: “Хіба в П’ятницю дами”. Ну, та 
най буде! Люди пішли до церкви на вечірню. Як піш-
ли до церкви, а огня наклала – нагорит, бо тре паску 
печи, напариться добре. Та й входить єден чоловік до 
мене. Став на порозі і каже: “Жона! Шо ти таке зро-
била?! Шо ти тепір огня наклала! Нашо?!” – “Та, хочу 
паску печи”.  – “А  ти не мала часу коли! Коли теперь 
Ісус Христос на який муці, а ти, – каже, – не можеш 
ниськи той день подержати?!”. А  хлопчище в пелен-
ках був, мав пару місяців, малий той в колисці. “Отой 
хлопчище буде в тебе гувдос. А у сім років на самий 
Великдень стане на ногу”. Та й пішов – десь сі дів. Та 
я за ним, бо ж тому жебракові шось треба дати, – не є 
того жебрака. Десь ся дів тот жебрак. Та й так було сім 
років. Потом на самий Великдень я пішла до церкви, 
а  прихожу з церкви, а  він ізсунувся із постелі і став 
при постелю. Правду мені тот чоловік казав. Но я від-
тоди, – каже, – в п’ятницю і другим запріщаю, би не 
пекли». Отак. То так, як вона мені розказувала, то мені 
мороз ішов.  [...] [Якою водою розводили тісто, коли 
вчиняли?] Таков літнов, файнов водов. Молоко до-
бавляли, коли киндиричаний, з  кукуридзяної муки, 
пекли у тапшах хліб. [«Тапші» – це] форми такі. Рано 
того дня пекли. Клали вогень, грань вигребли і пекли. 
Так красно заметут візьмут. Такоє помело – виметут 
красно. [Як визначали, що піч уже напалена?] То так 
вже знав, кілько тре покласти: там раз возьме, воно 
згорить – та й вже. Сиплють муки. Муки маленько так 
берут: як ше іматься, то ше класти не тре було, шоб не 
згоріло. Коли вже помаленьке він черленіє, то вже кла-
дут в печі. [Коли місили хліб – відразу як розчинили?] 
А потим мало як викисне – тоди. Як викисне – тоди 
підмішуют. Довго місили. Так мішут, аби має відстати 
від руки кісто: поки ще ліпиться кісто на руки, то ще 
тре місити. Як ше пак відстане так красно, шо так замі-
шиш, так як лобда, як м’яч, то буде дуже добрий хліб, 
такий, як вата. [...] Та хрестик роблят, коли причиня-
ута – би то було добре. Так перехрещу та й... [Чи за-
лишали тісто, коли вимісили, щоб підходило?] Іще, би 
ліпше мало. І тоді берут: всьо красно. Були такі дошки. 
То на тім накладут на то-то хлібінча (виваляют-вива-
ляют, потім ше треба файно примастити) – і шур у піч. 
Така лопата. То то такі колачики пекли. Ось кукуру-
зяний хліб, то то треба було кукурузи замісят з моло-
ком квасним, а ще й цукру добавлят, маленько бринзи, 
соди тої питєвої. Замішавут і кладут то печиво у таку 
тапшу. То то таке, як вата, файненьке. Киндеречєний 
такий, як колач. [Чи виносили хлібну лопату надвір, 
коли гриміло або йшов град?] Я  коли вийшла сюди, 
то моя свекра клала кочергу чи лопату, чи шо, і вона 
то клала на остріх на дощ. А мій тато сокиру все клав, 
отак острим догори клав, би град не шкодив хлібові. 
[Чи розповідають, що кіт або собака випросили в Бога 
хліба?] То дитину колись жона, бо не було повзунків 
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ба ощипки такі. То не кислі. То лем так як спечут кісІба ощипки такі. То не кислі. То лем так як спечут кіс
то. То вівсяні були і якчані. А кидь пшеничні, житні, Іто. То вівсяні були і якчані. А кидь пшеничні, житні, 
то-то вже кислоє тісто. І то-то квас був, без дріждув. Іто-то вже кислоє тісто. І то-то квас був, без дріждув. 
А відки було дріжджів так. Колись велико не тре було ІА відки було дріжджів так. Колись велико не тре було 
дріжджів. Та у жидів ся появили дріжджі.  [...] Таку Ідріжджів. Та у жидів ся появили дріжджі.  [...] Таку 
ощипку. Як ярець, бо то його тенько розмісили і зроІощипку. Як ярець, бо то його тенько розмісили і зро
били. Воно не кисне, так як коли. Житні будуть кисІбили. Воно не кисне, так як коли. Житні будуть кис
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всяких чи шо, а  підтерала хлібом дитину. Та й Сус 
Христос видів, та й каже: «Стігати хліб гет!». А святий 
Петро каже: «Лиши хоть на пса та на мачку!». То то 
на пса та на мачку лишив Ісус Христос. Я то книжку 
таку читала. Така маленька книжечка. Я то то читала: 
там вшитко так-о як було вже. [Як довго випікався 
хліб?] Коли який хліб: великий хліб та півтора годи-
ни, а коли – годину. [Що казали, коли хліб тріскався 
в печі?] А потріскав хліб, підпукся, подпікукався, то то 
на богатство. А й бо який хліб вонимали з печі, а він 
ся перевернув, то то гості тот хліб мали з’їсти. Та від-
кладали [ту хлібинку]. Казали, шо то гості з’їдят. [Як 
визначали, що хліб уже можна виймати з печі?] Та вже 
кірка на нім така зачне дуже красно пахнути. По всій 
хижи пахне красно хлібом, та й вонимали. Та й ше як 
воймуть єден хліб – потуркати: ой, красно так дзвенит. 
Ну, і всьо – печений хліб! Візьмут води чистої, помиют 
кожну буханку. Потом умиют і кладут: уже буде кірка 
на нім м’ятойка. [...] Може, хтось був і забув [хлібинку 
в  печі]. [Чи  можна було заходити до хати, коли хліб 
саджали в піч?] А, кажут, дуже ся сердили, би де хто 
не йшов, через порог не лазив, коли хліб печут. Коли 
паска ся пекла, то двері колись хтось замикав. [У чому 
хліб вчиняли?] А такі були коритєта з дерева. Такі фай-
ні деревляні коритєта. То з дерева витесано красно, то 
в тім кисло кісто. [Із якого дерева робили ці корита?] 
То ива. Івовоє дерево. Ива, верьба – м’єткоє дерево, то 
з того добре робити. [Це корито тільки] на хліб трима-
ли. [...] [Чи можна їсти гарячий хліб?] Горячий – нєт. 
Не мож їсти горячий хліб, бо гарячий за серце імало. 
Бо то то, знаєте, горячеє на желудок тяжке. [Який хліб 
корисніший?] Чорний хліб найкорисніший на здоров-
ля. А вівсяний, коби ви знали, який то корисний! Мені 
привезли з Львівської области були міх вівсяної муки. 
Я спекла такі файні два ощипки на шпургіват. В мене 
ту печі не є, то на шпурі. А якраз до мене єден родич 
з Дрогобича. «Йой, Марійко, то в тебе ощипок вівся-
ний! Я тобі білий іду та куплю, а ти мені тот вівсяний 
ощипок дай». Та й взяв ощипок. Не могли ся наїсти 
вівсяного ощипка. «Який то, – каже, – здоровий на же-
лудок». Ні желудок не болит, ні нічо. [Чи можна було 
їсти хліб, який миші погризли?] Та де! Такий не їли: 
то обрізували гет. Їли сьмо, як не було шо їсти. [Кому 
віддавали окраєць?] Окрайок. Тоді хлопцям давали і 
дівкам крайчик. Дівкам давали, би їх хлопці любили. 
А хлопцям давали, би їх дівки любили. До мене йшли, 
не раз ночували в мня з Мукачивщини, відтам. Спали 
та й їли. А в мене були два хлопці малі, то даю їм кола-
ча того їсти, а хлопці кажут: «Ми не хочем, ми хочеме 
крайчик!». Почули десь то: «Ага! То чекай, жеби тя ді-
вки любили». [Якщо на вулиці лежав шматок хліба, то 
що з ним робили?] Підняти [треба] було, бо то гріх. 
Підняти і дати псови з’їсти. [Хто в сім’ї мав нарізати 
хліб?] Та хозяїн. [Чи можна було хліб з обох боків рі-
зати?] Коли котроє різало. То значення не було.  [...] 
[У  який день не можна різати хліб?] Хіба та не мож 
хліба різати у службу, у неділю. Хто би в неділю різав 
у службу хліба.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Коли хату будували, то в кути клали 
свяченоє: шутьку [вербу] свячену, пшеницю свячену. 
Таку пшеницю я пішла в монастир і винесла з монас-
тиря (ше десь мала пару зерен), шо дванадцять раз 
свячена на престолі в монастирі в Мукачеві. [...] Та на 
свята все пекуть хліб.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Різдво печут, то був керечун. А то то не печут, а роблят 
снопа. Я  такий роблю дідух: я  чи не сто дідухів зро-
била – такі з вівса, як дерево. Та печут, то був файний 
[«керечун»]. Круглий. А ще були так колись, як коли то 
стара моя свекра, вже мачуха, то вона пекла, то вона й 
меду клала скляничку, в саму середину задівала – пікся 
мід. В баночку. Поклала там мед і ше чеснок, може, кла-
ла всередину. І на Ріство, і цілі свята він стояв на столі. 
Він і сніп вівсяний мав стояти. І то стояло. І на Ріство 
бере хозяїн хліб тот, іде рано митися в ріку. І тоди ми-
ється, і несе, положит. І на Новий рік умиється, і тот ке-
речун умиє. І тоди на Новий рік вже мож їсти тот хліб. 
На Василія. Та їли сами [«керечун»], а  тоту середину 
дали корові (то то шо середину з медом), аби корова 
була чесна, така солодка була всім коровам, як мід, аби 
славна була межи коровами. [...] На Андрія гаті брали 
хлопчиські, та й сіяла лен, коноплі. То колись коноплі 
сіяли, тепер не сіют коноплі, бо нє є і не мож. Сіяли ко-
ноплі, та й каже: «Андрію! Я коноплі сію, гатьми воло-
чу: то тот мене возьме, котрого я хочу!». І бере тоті гаті, 
і кладе собі під голову: він їй має ся приснити тої ночі. 

с. Верхні Ворота
Записала О. Боряк 24 листопада 2008 р.  

у с. Верхні Ворота Воловецького р-ну 
Закарпатської обл.  

від Шусти Марії Іванівни, 1941 р. н.,  
та Шусти Надії Михайлівни, 1964 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Що 
традиційно готують на Святий вечір?] Гриби, карто-
пля «в шинелях» – «мундирах». Тепер ми підсмажує-
мо цибульку і туди ту картоплю ріжемо. Обов’язково 
суп з грибами, без картоплі, але з локшиною, дома мі-
шана і різана руками. Голубці з кислої капусти і рису, 
підсмаженої цибульки і моркви. Для голубців був 
фарш, чим наповнюють ті капустяні листочки. Узвар 
був – відвар із сухофруктів. І оселедець [був] – і у нас 
в селі то називали «оселедець». На русинство не тягне 
[сміються]. Дванадцять страв ставили на Святий ве-
чір, і діти чітко ходили й рахували, і якщо вже було 
більше, то вже було тихо, а вже як не дораховувались, 
о, треба було йти по огірки чи ще щось додати, щоб 
було дванадцять. У нас на Святий вечір гриби мають 
обов’язково бути, а  на Великдень  – паска. Сушені 
[гриби]. Переважно колись у минулому тільки сушені. 
То тепер маринують, засолюють. Довго їх [гриби] ва-
рили, відсвіжували, потому їх сікли, не на м’ясорубці, 
спеціально мали, не Бог знать, яке гостре, але можна 
було посікти у дерев’яному коритку, я то ще пам’ятаю. 
А баба у той час робила запражку: у невеликій кіль-
кості олії підсмажували трошки, трошким цибульку, 
потім туди додавали ложку муки, засмажували до 
золотавого кольору. Треба було всипати туди перцю 
червоного, поприга у нас, очевидно, від мад’ярів ли-
шилося, і грибів. І воно було нерідке як суп, але воно 
було негусте. Його вдавалося їсти і ложкою, і вилкою. 
І дотепер на Святий вечір майже не найдете хати, де 
б не було тих грибів. Це перша страва. Хто вдома, той 
має відчувати особливий смак в тих грибах. А хто по 
світах. Ми маємо стрійка  – мамин дядько, що в Ро-
сії, і маємо свого брата, котрий рідко буває вдома, на 
Святий вечір зокрема, то кажуть, що смачніше грибів, 
ніж на Святий вечір, не буває ніколи. Чи правда, чи 
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ощипок дай». Та й взяв ощипок. Не могли ся наїсти 
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ощипок дай». Та й взяв ощипок. Не могли ся наїсти 
вівсяного ощипка. «Який то, – каже, – здоровий на жеІвівсяного ощипка. «Який то, – каже, – здоровий на же
лудок». Ні желудок не болит, ні нічо. [Чи можна було Ілудок». Ні желудок не болит, ні нічо. [Чи можна було 
їсти хліб, який миші погризли?] Та де! Такий не їли: Іїсти хліб, який миші погризли?] Та де! Такий не їли: 
то обрізували гет. Їли сьмо, як не було шо їсти. [Кому Іто обрізували гет. Їли сьмо, як не було шо їсти. [Кому 
віддавали окраєць?] Окрайок. Тоді хлопцям давали і Івіддавали окраєць?] Окрайок. Тоді хлопцям давали і 
дівкам крайчик. Дівкам давали, би їх хлопці любили. Ідівкам крайчик. Дівкам давали, би їх хлопці любили. 
А хлопцям давали, би їх дівки любили. До мене йшли, ІА хлопцям давали, би їх дівки любили. До мене йшли, 
не раз ночували в мня з Мукачивщини, відтам. Спали Іне раз ночували в мня з Мукачивщини, відтам. Спали 
та й їли. А в мене були два хлопці малі, то даю їм колаІта й їли. А в мене були два хлопці малі, то даю їм кола
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Не мож їсти горячий хліб, бо гарячий за серце імало. 
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Не мож їсти горячий хліб, бо гарячий за серце імало. 
Бо то то, знаєте, горячеє на желудок тяжке. [Який хліб 
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Бо то то, знаєте, горячеє на желудок тяжке. [Який хліб 
корисніший?] Чорний хліб найкорисніший на здоров
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корисніший?] Чорний хліб найкорисніший на здоров
ля. А вівсяний, коби ви знали, який то корисний! Мені 
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ля. А вівсяний, коби ви знали, який то корисний! Мені 
привезли з Львівської области були міх вівсяної муки. 
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привезли з Львівської области були міх вівсяної муки. 
Я спекла такі файні два ощипки на шпургіват. В мене 
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Я спекла такі файні два ощипки на шпургіват. В мене 
ту печі не є, то на шпурі. А якраз до мене єден родич 
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ту печі не є, то на шпурі. А якраз до мене єден родич 
з Дрогобича. «Йой, Марійко, то в тебе ощипок вівсяМз Дрогобича. «Йой, Марійко, то в тебе ощипок вівся-М-
ний! Я тобі білий іду та куплю, а ти мені тот вівсяний Мний! Я тобі білий іду та куплю, а ти мені тот вівсяний 
ощипок дай». Та й взяв ощипок. Не могли ся наїсти Мощипок дай». Та й взяв ощипок. Не могли ся наїсти 
вівсяного ощипка. «Який то, – каже, – здоровий на жеМвівсяного ощипка. «Який то, – каже, – здоровий на же
лудок». Ні желудок не болит, ні нічо. [Чи можна було Млудок». Ні желудок не болит, ні нічо. [Чи можна було 
їсти хліб, який миші погризли?] Та де! Такий не їли: Мїсти хліб, який миші погризли?] Та де! Такий не їли: 
то обрізували гет. Їли сьмо, як не було шо їсти. [Кому Мто обрізували гет. Їли сьмо, як не було шо їсти. [Кому 
віддавали окраєць?] Окрайок. Тоді хлопцям давали і Мвіддавали окраєць?] Окрайок. Тоді хлопцям давали і 
дівкам крайчик. Дівкам давали, би їх хлопці любили. Мдівкам крайчик. Дівкам давали, би їх хлопці любили. 
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ні деревляні коритєта. То з дерева витесано красно, то 

Ф
ні деревляні коритєта. То з дерева витесано красно, то 
в тім кисло кісто. [Із якого дерева робили ці корита?] 

Ф
в тім кисло кісто. [Із якого дерева робили ці корита?] 
То ива. Івовоє дерево. Ива, верьба – м’єткоє дерево, то 

Ф
То ива. Івовоє дерево. Ива, верьба – м’єткоє дерево, то 
з того добре робити. [Це корито тільки] на хліб трима Фз того добре робити. [Це корито тільки] на хліб трима- Ф-
ли. [...] [Чи можна їсти гарячий хліб?] Горячий – нєт. Фли. [...] [Чи можна їсти гарячий хліб?] Горячий – нєт. 
Не мож їсти горячий хліб, бо гарячий за серце імало. ФНе мож їсти горячий хліб, бо гарячий за серце імало. 
Бо то то, знаєте, горячеє на желудок тяжке. [Який хліб ФБо то то, знаєте, горячеє на желудок тяжке. [Який хліб 
корисніший?] Чорний хліб найкорисніший на здоров Фкорисніший?] Чорний хліб найкорисніший на здоров- Ф-
ля. А вівсяний, коби ви знали, який то корисний! Мені Фля. А вівсяний, коби ви знали, який то корисний! Мені 
привезли з Львівської области були міх вівсяної муки. Фпривезли з Львівської области були міх вівсяної муки. 
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СФСТРАВИФТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕФ ЗИМОВОГО КАЛЕ
тФтрадиційно готують на Святий вечір?] Гриби, картоФрадиційно готують на Святий вечір?] Гриби, карто
пля «в шинелях» – «мундирах». Тепер ми підсмажуєФпля «в шинелях» – «мундирах». Тепер ми підсмажує
мо цибульку і туди ту картоплю ріжемо. Обов’язково Фмо цибульку і туди ту картоплю ріжемо. Обов’язково 
суп з грибами, без картоплі, але з локшиною, дома міФсуп з грибами, без картоплі, але з локшиною, дома мі
шана і різана руками. Голубці з кислої капусти і рису, Фшана і різана руками. Голубці з кислої капусти і рису, 
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хлопчиські, та й сіяла лен, коноплі. То колись коноплі 
сіяли, тепер не сіют коноплі, бо нє є і не мож. Сіяли ко
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сіяли, тепер не сіют коноплі, бо нє є і не мож. Сіяли ко
ноплі, та й каже: «Андрію! Я коноплі сію, гатьми воло
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ноплі, та й каже: «Андрію! Я коноплі сію, гатьми воло
чу: то тот мене возьме, котрого я хочу!». І бере тоті гаті, 

Е
чу: то тот мене возьме, котрого я хочу!». І бере тоті гаті, 
і кладе собі під голову: він їй має ся приснити тої ночі. Еі кладе собі під голову: він їй має ся приснити тої ночі. 

с. Ес. ВЕВерхні Еерхні ВЕВоротЕорот
Записала О. Боряк 24 листопада 2008 р.  ЕЗаписала О. Боряк 24 листопада 2008 р.  

у с. Верхні Ворота Воловецького рЕу с. Верхні Ворота Воловецького р

від Евід 
та Ета 
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ні? Очевидно, правда. А я в цьому році кутю робила – 
дочка вагітна була, то їй подобалося.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ки. Обов’язково має бути по колу косичка. Обов’язково 
навхрест викладається. На середину паски обов’язково 
зав’язується з тіста така пташка ніби. То завжди баба 
в’язала, так ми з дитинства [пам’ятаємо]. З  чорної 
квасолі клали очка тим пташкам. Коли таку паску пе-
кли велику, так несли її у скатертині. І чоловік – глава 
сім’ї – ніс. [Чи робили сирну паску?] Запечений сир у 
нас робили. Там великої мудрості не треба. Додавали 
трохи цукру, без борошна. [Паска була солодка?] Я не 
пам’ятаю, щоб моя баба робила солодку дуже. Я люблю 
паску трошки підцукрену. А  мама наша ніколи того 
не робила, тому що вдома не можна було того робити 
у комуністичні часи. Так я йшла до баби. Ми з бабою 
робили, потім приносили і далеко ховали. Ми вікна 
закривали, щоб не видно було, що ми свічку на столі 
засвітили.

ПІЧ То ж була піч у кожній хаті. На півхати, ну, четвер-
тину вона займала. Там діти спали на печі. І вот я при-
гадую свою маму – там же був припічок. А там на печі 
були корита.

ПОСУД, НАЧИННЯ Дерев’яні корита, а  у них голубці, 
вареники з сиром тоді давали, з капустою у нас мен-
ше. Загальні миски так давали посередині, не було, 
щоб кожному мисочку давали. І ложки дерев’яні, ви-
лок не було. І  я пам’ятаю з дитинства, що я була на 
одному такому весіллі, де подали оті дерев’яні ложки. 
Я пригадую, що я взяла ту ложку і потягнулася за ва-
реником, взяла вареника, і я не могла ту ложку навіть 
до рота. [Сміється.] Я  була мала, і  руками не хотіла. 
А дехто брав і руками, не доставав.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Ще локшину із молоком готува-
ли. Ставили пляшку, може, додавали ще другу, малень-
кі такі, у нас називали «погарчик», маленькі такі були. 
Староста наливав, і так по столу кругом пішло по ча-
рочці. Чарочка невеличка, кожний піднімав і пив.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коржі пекли. А колись калачів вза-
галі не пекли. Я не пригадую. У нас пекли закручувані. 
З  дріжджового тіста, розкачували, потім накладали. 
Моя мама готувала з горіхами, із ліщиною, як начин-
ка. Насипали, а потім закручували – ну як тепер рулєт. 
Прямо так клали. То називали «колач». І на хрестини 
таке робили, і на Великдень, і на Різдво. Дуже люби-
ли. Були ще з повидлом. [Калач завжди робили з на-
чинкою?] Без начинки – це просто хліб. Могли додати 
яйце і могли додати трохи сметани. Воно вже не було 
зовсім як на хліб. [Якої форми пекли хліб на весілля?] 
Круглої. У  нас просто так пекли. А  коли вже телеві-
зор появився, то вже бачили, як випікають на Украї-
ні, то вже почали його втоплювати, з тіста білого вже 
роблять колоски. З білого тепер, а колись же ми мали 
білий хліб тільки на Великдень. І то не у кожного. Я ж 
у радянські часи жила. То ж було, щоб перед Велико-
днем десять кілограмів муки купити, треба їхати у 
Мукачеве. Я  вже не знаю, що тепер вихваляють. Я  в 
1958 році закінчувала школу, того не мали, що мають 
зараз діти. Тепер купляють коровай. Коровай у нас 
тепер печуть у селі. Мама казала що не було колись 
короваїв, що це вже сучасне. Але хліб був обов’язково. 
[Тепер коржі якої форми випікають?] Їх печуть пря-

мокутні, а потім ріжуть. [Як Ви випікаєте?] Технологія 
та ж, просто додаю більше до того праці. Тонші палич-
ки качаю з дріжджового тіста. У четверо їх плету. 

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Я живу на 
Ужгородчині, і у нас у мадярських селах носять поро-
діллі їсти. [Хто носить?] Друзі, сусіди, родичі, котрі не 
живуть у тій хаті, але обов’язково мають бути тістечка 
якісь дома печені, не куповані, щось смачне зварене, 
зготовлене, гаряче. Це у мадярських селах. [Коли вони 
йдуть?] Коли та породілля не має часу, коли її мама 
теж заклопотана і з породіллею, і  з дитинкою. [Що 
готували на хрестини?] Залежно від періоду, від часу, 
коли то відбувалося. Якщо то було давним-давно, то 
були ті голубці, вареники і локшина з молоком. А вже 
пізніше – що на той час готують у даній місцевості.

с. Гукливий
Записала Т. Леньо 2010 р. у с. Гукливий  

Воловецького р-ну Закарпатської обл.  
від Шкирти Калини Василівни, 1937 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Приходит молодий за молодов, їм 
дорогу перекривают, шутят, плоті закладут, а ті як ся 
прорвут, як ринут. П’ют вино ци паленку разом, ко-
ровай ламают, кушают. Коровай, так як паска, при-
крашают квітами, без крему, на вигляд  – як  проста 
буханка, прикрашено, на рушнику з сіллю, з ним ви-
ходила нанашка. А пак ся вже міняют: з одного боку 
коровай, з другого боку тоже коровай, а пак ся вже мі-
няют. Той коровай тоже нанашка несе. Обмінюються 
прикрашеними короваями, як торта, файні викрутаси 
і колоском, і букетчики такі, випечені листки, круглоє, 
як хлібчик, знизу – темноє, а  зверху – білоє, змащу-
валося яйцьом, а  листки окремо білі, відтінки били 
всякі, зелений так підкрашуют, вінок та зелені листки, 
виїмка на сіль. Там ламают та закусуют. Єден ся ламав 
коровай, а з другим ходили в церков.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Весело було, файно, паленки 
било мало, веселости било много. Типирь паленки 
много – веселости ни є. [...] Їда: голубці, лажка – всьо 
ручна робота. Кісто пшеничноє, так ся пукало. На 
другий динь по свальбі ня заставили їсти варити, бо 
всьо гості поїли, скромнинько било, а  гостина била 
від рана: єдні вилізут із-за стола, а других кладут [за-
прошують]. Пироги робили з вівчим сиром та мучан-
ку варили: молоко парили та розбивали яйце з моло-
ком, добавляли муки – та була мучанка. Сала не било 
тоди, Боже. Не держали свиней, як типирь держат, 
а вівці держали. Било, що на свальбу 70 курий люди 
принесли (то всьо наносили): кури відварювали напо-
ливку, розривали на тарілках м’ясо. Всьо давали їсти 
на загальних тарілках. Ложки били алюмінієві.

смт Жденієво
Записала Т. Леньо у 2008 р., 2010 р. у смт Жденієво  

Воловецького р-ну Закарпатської обл.  
від Танасійчук Анастасії Іллівни, 1929 р. н.,  

Панасовича Василя Васильовича, 1929 р. н.,  
та Собран Олени Василівни, 1941 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Сідали за стіл. Давали 
їсти капусту, крумплі, сало било, пекли житний хліб 
великий, може, по три кіла (кажда ґаздиня по шість 
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хлібів пекла на тиждинь), пекли домашній хліб із сво-
го домашнього зерна, був млин, помололи то-то, фай-
но просіяли. Кажда хозяйка мала свій рецепт, то треба 
було звечера квас, замішку робити, оби підкисло. Тот 
хліб стояв тиждинь і не черствів, бо мама все як пекла, 
то вийняла шість хлібів з печи, ще й водов, док горя-
чий, малинько його обмастила, і не треба било йому 
пльонки так, ги тепер.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Пекли хліб чорний, круглий. Яєч-
ню у великих тепшах пекли і давали їсти.  [...] Давно 
давали їсти на свальбу тирчані вареники (десь кажут 
«деруни», «кизлики варені»), а сметанов прилляті, ка-
пусту так просто зварили, зробили таку просту під-
ливу з сметанов – капуста з тим була, картошка з тим 
була. Із  єдним стаканчиком староста обійшов всий 
стіл. На свальбу майже десять бутилок паленки вихо-
дило. Староста каже: «Но, кой ісьте уже їли, пили, та 
виходьте із-за стола, бо на улици ще много людий че-
кают». А тоди других укладали [запрошували за стіл], 
а пак третіх укладали за стіл. Не було такого, що каж-
дому тарілку, поклали якусь миску таку, і то-то каж-
дий доставав, ци в сметану мачав, ци шо. На селах їли 
дерев’яними ложками, а у Жденієві і ложки, і вилки 
желізні давали.

с. Латірка
Записав А. Зюбровський 23 червня 2011 р.  

у с. Латірка Воловецького р-ну Закарпатської обл.  
від Соломки Олекси Ілліча, 1929 р. н.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Із  якої муки колись пекли хліб?] 
Хто яку мав, таку і пекли. В нас переважно своїм хлі-
бом жили, хоть Карпати бідні, бо то земля камениста, 
гориста і скалиста ше й тому. Но сіяли овес. Більшу 
частку вівса сіяли, бо він на пустих землях всьо равно 
ріс. Він не був великий, а колос був такий, шо жали 
серпом його. Тут був на двайцять сантіметрів колосок. 
Сіяли жито. Жито сіяли на тих землях, де била удо-
брена гнойом. Но, прошлого року била бульба – там 
гною возят, бо бульба хоче гною (буряк, капуста)  – 
і  там сіяли жито на то. Воно високоє росло, до двох 
метрів жито. Потим хату тим крили, шили хату.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Напалювали піч. Раньше кухні 
не було, коли я ріс, але ж у печи там пеклося і варилося 
всьо. Но вечеря готовиться. На вечерю було переважно 
у Пилипівку, піст, потім М’ясниці, а потім Великий піст, 
то кошар буль (нас було дванадцять душ у хаті), кошар 
кромплів тих, картоплів, підвисиплють, як нагорит. То 
то ся спече, такі рябі, підсолисті, файні. Росолу з бочки.

ХЛІБ Переважно вівсяний хліб. На неділю пекли жит-
ний: паляниці, «кисляники» кликали у нас. Закваску 
робили, як пекли в печі. Піч була. [Із вівсяного борош-
на пекли] ощипок. От такої товщини [на два пальці]. 
«Коржі» по-руски. То був дуже здоровий хліб. Від кис-
лого житного хліба жога била (ну, у  когось піджелу-
дочна слаба), то не любили тот хліб. А вівсяний їли всі: 
дуже здоровий на желудок був. То такі-во ощипки ви-
качували: раз-раз на лопату  – в  піч. Піч замели.  [...] 
Дріжджів тоді не привозили. Десь у Львові били дріж-
джі, бо там пиво уже триста з гаком років, як то є. І на 
хмелю тоже робили, та й тепер роблят. Шишки хме-
льові заготовляли восени, вони коли вже поспіли, і то 
то заквашували: трохи муки, води теплої і  того. 

А хмель настоювали отділно на теплій воді. Як насто-
яв (там знали опреділений відрізок часу, кілко тре’), 
і том водов, шо хмель настояв, заливали у кісто, клали 
в тепле місто, воно накисало – і то била закваска з того. 
А хліб пекли такий житний лиш на неділю – у суботу: 
то було на півтижня, бо там повну піч наклали того, 
шість-сім хліби[н]. А  пошкрьобки з корита то то за-
ливали у лист з капусти, бо тоди ж папір’я не було або 
газети, то клали до півниці (пивниця  – де  картоплю 
хоронят), шоби ся не спортило. На другу суботу за-
кваску теж із того робили. Так мали з тижня на тиж-
день свої дріжджі. [Як часто пекли хліб?] Кажен день 
пекли, де била велика сім’я. [...] І пекли кажний день 
вівсяні ті ощипки, то кажний день був свіжий хліб. 
А на неділю вже (в неділю, може, гості які прийдуть), 
то кисляники пекли. Не на кожду, а так було, шо часто 
пекли кислий хліб. [...] У п’ятницю хліба не пекли. Ну, 
як Благовіщеня, Стрічення, хліба наперед заготовля-
ли, пекли на тот період, на те свято. [У п’ятницю вза-
галі не пекли?] То не кожну, а у Великий піст, в пісні 
п’ятниці. Піст був, не пекли: у четвер на п’ятницю го-
товали хліб. Та хліб пісний, я не можу вам відповісти, 
чому його не мож було печи в тот день. Ну, та вроді 
гріх: шось там в господарці не йшло від того. Зранку 
[вчиняли], а вечір пекли. Мав підкиснути. Потім його 
іще раз підмішували: докидали муки до оприділеної 
густоти, ще раз його місили. Но, я сам такоє робив, бо 
в нас хлопців було сім, а вліті поле підут косити, жни-
ва жати, то мені мати лишит: «То-то води тілко маєш 
улляти в корито, он ту-ту мису муки (і  так дальше), 
розмішати. Потім у третій годині підмісиш, я  вечір 
прийду, би сь огня наклав, бо маю хліб посаджати». То 
я сам, своїми руками попробував. [Як довго треба мі-
сити тісто?] Но, то видко, коли вже такий, шо від руки 
відстає кісто, до такої густоти. [...] Напалиться піч, за-
мітають потом грань, відтам вимітали. І тоди ж кида-
ют явора листок сухий або з клена мечуть: якшо він 
чорніє, гнеться або спалахне, то ще не мож кидати. 
А кидь він почорняв, не загорів – мож хліб кидати. Так 
температуру міряти. [Хліб клали] на листя кленовоє, 
капустяноє, коли вже восени з капустой. На зиму за-
готовляли: листя в стріху тикали пучками. Туди-туди-
туди – за рядом у стріху натикали: то було і для при-
краси, і било намочили, коли хліб пекли. Розмочили, 
бо воно сухе було, би ся не дерло, розмочили – раз і на 
то хліб. То був хліб чистий, а  ше такий був гарний 
(як на листю є ті прожилки такі, а потом лист відмочи-
ли, віднялося від хліба, то такий розписаний та як). [...] 
Недобре, коли розколеся [хліб]  – хтось буде хворий. 
А  коли він акуратний, пишний  – то  добре, то на 
здоров’я всим, семейству всьому. [...] [Що казали, коли 
в печі дві хлібини зліпилися і спеклися разом?] Но, 
кидь мают дівку, то сватач прийде. Гадали на тому. Або 
кидь син тоже зв’яжеться з кимись, зліпиться, склеїть-
ся. Або колоски у житі були такі близнєци, шоб два 
колоски були рядом – тоже то була надія, шо прийде 
сватач. [Чи можна було розділяти такий хліб?] Не тре-
ба. Тре’ було начинати різати і їсти їх за рядом. [Як ви-
значали, що хліб уже спечений?] Відкривали піч і ди-
вилися: як він уже зверхи ставав більш коричнявий 
такий, то вже знали, шо кірка вже пригарат  – треба 
його забирати. А  так, якшо часто хліб, ті пляцки, 
ощипки пекли каждий день, бо тре’ було їсти, особли-
во вліті, коли робота фізична (копати, косити), то хліб 
тре’, би плотно їсти, би била силушка богатирская. Так 
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шо вона [господиня] знала напам’ять: там поки вона 
то-то зварила шо там на обід ци на завтрак, за тот час 
хліб ся спік, і винимати його. І дали торбу на горби, 
і нести косарям на поле. І завчила так і без петуха, і без 
годинника. [...] Коли причиняли, причину розмішува-
ли, потім муком присипували і  так: «Господи-Боже, 
благослови!». Мати хрестик робили обов’язково.  [...] 
Клали кочерьгу. Кочерьга – порядок, уборку в печі ро-
били. Кочерьгу так, поверх того полотенце домоткане 
ци скатертину. Ну, шоб то чисто було. То чийстіще 
було, як тепер, шо ми їме. [Коли хліб витягали з печі,] 
його мили холоднов водов, він ставав атласний, блис-
кучий. І так по його здолі постукали: бубонів, то зна-
чить, кірка нижня могла відосхнути. То там більше 
зволожили і поклали, і накривали його рядном, шоби 
дістав вологу, і  та кірка буде м’ятка, буде ся різати, 
і з’їдатися буде, бо пригарала другий раз кірка. Нижна 
кора. [Чи зачиняли двері в хату, коли саджали хліб у 
піч?] Да. Аби не рипати дверьми сюди-туди. Було 
таке. [...] Обов’язково солять [хліб]. [Чи чули легенди 
про котячий або собачий хліб?] Колись було хліба до-
статок. Такі розказуют легенди, ци правда, що на сте-
блі від кореня д’горі всьо було зерно – було хліба до-
статок. Мала дітина покакалася там, і господиня взяла 
ощипка переломила, взяла то-то і викинула надвір. То 
ще було в ту пору, коли Ісус Христос з апостолами хо-
дили по землі. І  потім Ісус взяв, кілко руков застав, 
осталноє зсунув: «Шанувати треба хліб!». І лишив то-
то собаці й кишці, то, шо в жмені було. А  людина 
должна робити в поті лица много-много, шоби себе 
прокормила, то лиш собаці й кішці. Тому ми їх шану-
єм, ми даєм їм каждий день їсти. [Чи можна брати 
хліб, який знайдеш десь на дорозі?] Мож. Віддают ді-
тям, тим, котрі не говорят довго, не можут навчитися 
говорити, тот дорожний хліб найдений дают.  [...] 
[Який хліб краще їсти: черствий чи свіжий?] Свіжий 
хліб опасний на желудок. Як прохолодне, кілька годин 
пройде, би він вихолонув, тоди аж його їли. То буляч-
ки не вийшли з нього, квас не видихався [закваска]. 
[Чи казали, що є такі люди, яким не можна хліба дава-
ти, бо тоді хліба в хаті не буде?] Ага! Такі були, такі є і 
такі будуть, шо не мож давать, бо з хлібом може узяти 
молоко від корови. Може іще щось накоїти. Може мо-
лодих людей розлучити, з  тим хлібом. Є  такі відьми 
урождьоні, уроджені, шо таким ся занимают. Нищому 
давали. Тепер не є нищі, не ходят, бо дают їм пенсію, 
допомогу держава. Таким давали хліба, а хіть прийде 
яка сусіда – то ні. Соли не дают і хліба – нєт. [Кому від-
давали окраєць?] Хлопцям давали їсти, бо би ся жени-
ли, дівкам – би ся віддавали. Би не була крайна. «З’їж 
окрайок  – не будеш крайна! Віддасться перша!» 
[Чи можна було обрізати хліб з обох боків?] Нєт. З єд-
ного боку. Там, де начато, іди до гарбушки. Хліб як так 
пікся, так його тре’ класти. Не класти тим боком: хоть 
би який окраєць був – так його клади, як він народив-
ся. Ніж на хліб не мож класти і хліб на ніж не мож 
класти  – голоден будеш. Через день, через два шось 
десь будеш в дорозі або шо, будеш голоден. [...] [Коли 
не можна було різати ножем хліб?] То у Жевний чет-
верь, Страсний четверь. Перед Паской четверь, коли 
Ісуса казнили. Но, тоди  ж не мож хліб різати. Тайна 
вечеря била того вечера, і  хліб ламали. І  тепер-ка на 
причастія (я дідо вже, я до церкви з дитинства ходив з 
батьками) ламлют. Де празник, тоже ламлют хліб. Оно 
положено ламати, бо то є святая-святих – хліб – самоє 

святійщоє на землі, то є життя людське. [Хто в сім’ї 
мав різати хліб?] Чоловік різав. Брав хлібину, хрест 
зробив: «Господи, благослови!». І  тоди вже різав. То 
кажний раз так ножом благословив. [Чи можна було 
хліб давати корові, свині, коневі?] Мож. Но не від роз-
кошу, а кидь була якась біда. [...] [Під який кут у печі 
ліпше хліб саджати: під лівий чи під правий?] Під пра-
вий ложили. То з того взято, шо права сторона. І так: 
права сторона  – то чистий (ангел хранитель в тебе 
справа), а з другої сторони в тебе демон тобі нашіптує, 
наговорює (ти задумат шось харошеє робити, а  той 
тебе у другу сторону зве). І так то з того, шо права сто-
рона  – удачлива, правом руков хрестимося, правом 
руков їмо. [...] Дома ся поїдало всьо, слава Богу. Не да-
валося никому. Нищі ходили, та кусень хліба різалося, 
який був. Ну, жебракам, жебраки ходили доста. Лиша-
ли гарбушку дома  – м’якушку давали, бо жебраки 
били таки беззуби старци. [Як дітей учили поважати 
хліб?] То-то вчили, шо то Богочко. Коли гримит так, як 
теперки, діти ся здригали, та й тепер бере внука: «Діду, 
шо то?»  – «То Бог колачі везе». У  вас колач називат 
«булка», «хліб». Ну, Бог колачі везе. «А де буде мета-
ти?»  – «Всаде по землі. А  земля нам дасть: виросте 
пшениця, зерно, картопля – всьо. То Бог нам дає всьо». 
І  так привчали. Впав хліб  – ану, підойми, поцьомай 
хліб, бо то гріх! Отак приучали дітей до культури хліб-
ної, до шани, до хліба святого. [Що казали, коли хтось 
за столом один шматок хліба не доїв, а взяв інший?] То 
хтось буде голоден. Або він буде голоден в наступний 
день, або десь скоро, або хтось із рідні. До кінця тре’ 
доїсти – не лишай! Дорогий хліб. Каждий день моли-
мися «Отче наш, хліб наш насущний даш нам днесь». 
На завтра буде другий. Оп’ять молися  – не забувай 
про це день за дньом. Наче тот кусень ци ти собі від-
різав, ци тобі відрізали – ти його з’їдай, за сим разом. 
А там буде другий. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ На Святий вечір ворожка била така, 
колдовство, ворожилля. То обходили хату, стайню, 
обійстя своє надовкола: в  єдній руці  – жалива [кро-
пива], у  другій руці  – буханка хліба. І  так у снігах 
треба обійти. Хазяйка вікно отворяла те, шо коло 
стола,  – застілне вікно (хоть замерзло, хоч окропом, 
кип’ятком розморозила  – отворяла). Ґазда обійшов 
з тим хлібом і з кропивом під вікном: «Господиньо! 
Шо будут миші їсти?» – «Жаливу!» – «А ми шо буде-
ме?» – «Хліб!». І так три рази. І тоди ж миши, пацюки 
не йшли на подвірє. [...] [Чи клали десь хліб, коли хату 
будували?] Но, ложили. Але не обикновенний хліб, 
а з проскури дар. Ото дар, то хліб є свячений на все-
ночному. То коли хату строїли, того хліба, потім пше-
ницю на дванадцять всеночних свячена – дванайцять 
раз (то просили у священика або церковнослужите-
лів: провізор, паламарь), тот дар, хліб, пшеницю, два-
надцять [разів] свячену, і монету сокиров і молотков 
розрубали на чотири часті. І на углах, на всіх чотирох 
углах, якшо дерев’яна, долотом вирубували, а тепер-
ка закладують у фундамент (і у камени тоже долотом 
вобивают таку наухрест упадину), туди тоже кладут 
ту монету, четвертину, дар, пшеничку і святом водом 
заливают. Так на чотирьох углах. І  тепер починают 
стінки вести д’горі. [...] У нас жали: жінки приходили 
такі, шо не мали свого збіжжя, та тато запрошував по-
мочи жати. Давали хлібину і давали муки торбину, би 
собі завтра ци післязавтра спекла хліба – то така була 
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ки не вийшли з нього, квас не видихався [закваска]. 

І
ки не вийшли з нього, квас не видихався [закваска]. 
[Чи казали, що є такі люди, яким не можна хліба даваІ[Чи казали, що є такі люди, яким не можна хліба дава
ти, бо тоді хліба в хаті не буде?] Ага! Такі були, такі є і Іти, бо тоді хліба в хаті не буде?] Ага! Такі були, такі є і 
такі будуть, шо не мож давать, бо з хлібом може узяти Ітакі будуть, шо не мож давать, бо з хлібом може узяти 
молоко від корови. Може іще щось накоїти. Може моІмолоко від корови. Може іще щось накоїти. Може мо
лодих людей розлучити, з  тим хлібом. Є  такі відьми Ілодих людей розлучити, з  тим хлібом. Є  такі відьми 
урождьоні, уроджені, шо таким ся занимают. Нищому Іурождьоні, уроджені, шо таким ся занимают. Нищому 
давали. Тепер не є нищі, не ходят, бо дают їм пенсію, Ідавали. Тепер не є нищі, не ходят, бо дают їм пенсію, 
допомогу держава. Таким давали хліба, а хіть прийде Ідопомогу держава. Таким давали хліба, а хіть прийде 
яка сусіда – то ні. Соли не дают і хліба – нєт. [Кому відІяка сусіда – то ні. Соли не дают і хліба – нєт. [Кому від

М
прокормила, то лиш собаці й кішці. Тому ми їх шану

М
прокормила, то лиш собаці й кішці. Тому ми їх шану
єм, ми даєм їм каждий день їсти. [Чи можна брати 
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єм, ми даєм їм каждий день їсти. [Чи можна брати 
хліб, який знайдеш десь на дорозі?] Мож. Віддают ді
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хліб, який знайдеш десь на дорозі?] Мож. Віддают ді-
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тям, тим, котрі не говорят довго, не можут навчитися 
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тям, тим, котрі не говорят довго, не можут навчитися 
говорити, тот дорожний хліб найдений дают.  [...] 

М
говорити, тот дорожний хліб найдений дают.  [...] 
[Який хліб краще їсти: черствий чи свіжий?] Свіжий 

М
[Який хліб краще їсти: черствий чи свіжий?] Свіжий 
хліб опасний на желудок. Як прохолодне, кілька годин Мхліб опасний на желудок. Як прохолодне, кілька годин 
пройде, би він вихолонув, тоди аж його їли. То булячМпройде, би він вихолонув, тоди аж його їли. То буляч-М-
ки не вийшли з нього, квас не видихався [закваска]. Мки не вийшли з нього, квас не видихався [закваска]. 
[Чи казали, що є такі люди, яким не можна хліба даваМ[Чи казали, що є такі люди, яким не можна хліба дава-М-
ти, бо тоді хліба в хаті не буде?] Ага! Такі були, такі є і Мти, бо тоді хліба в хаті не буде?] Ага! Такі були, такі є і 
такі будуть, шо не мож давать, бо з хлібом може узяти Мтакі будуть, шо не мож давать, бо з хлібом може узяти 
молоко від корови. Може іще щось накоїти. Може моМмолоко від корови. Може іще щось накоїти. Може мо
лодих людей розлучити, з  тим хлібом. Є  такі відьми Млодих людей розлучити, з  тим хлібом. Є  такі відьми 
урождьоні, уроджені, шо таким ся занимают. Нищому Мурождьоні, уроджені, шо таким ся занимают. Нищому 

різав, ци тобі відрізали – ти його з’їдай, за сим разом. 

М
різав, ци тобі відрізали – ти його з’їдай, за сим разом. 
А там буде другий. 

М
А там буде другий. 
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колдовство, ворожилля. То обходили хату, стайню, Мколдовство, ворожилля. То обходили хату, стайню, 
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ти?»  – «Всаде по землі. А  земля нам дасть: виросте 

Ф
ти?»  – «Всаде по землі. А  земля нам дасть: виросте 

Фосталноє зсунув: «Шанувати треба хліб!». І лишив то- Фосталноє зсунув: «Шанувати треба хліб!». І лишив то-
то собаці й кишці, то, шо в жмені було. А  людина Фто собаці й кишці, то, шо в жмені було. А  людина 
должна робити в поті лица много-много, шоби себе Фдолжна робити в поті лица много-много, шоби себе 
прокормила, то лиш собаці й кішці. Тому ми їх шану Фпрокормила, то лиш собаці й кішці. Тому ми їх шану- Ф-
єм, ми даєм їм каждий день їсти. [Чи можна брати Фєм, ми даєм їм каждий день їсти. [Чи можна брати Ф

пшениця, зерно, картопля – всьо. То Бог нам дає всьо». 
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пшениця, зерно, картопля – всьо. То Бог нам дає всьо». 
І  так привчали. Впав хліб  – ану, підойми, поцьомай 
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І  так привчали. Впав хліб  – ану, підойми, поцьомай 
хліб, бо то гріх! Отак приучали дітей до культури хліб

Ф
хліб, бо то гріх! Отак приучали дітей до культури хліб
ної, до шани, до хліба святого. [Що казали, коли хтось 

Ф
ної, до шани, до хліба святого. [Що казали, коли хтось 
за столом один шматок хліба не доїв, а взяв інший?] То Фза столом один шматок хліба не доїв, а взяв інший?] То 
хтось буде голоден. Або він буде голоден в наступний Фхтось буде голоден. Або він буде голоден в наступний 
день, або десь скоро, або хтось із рідні. До кінця тре’ Фдень, або десь скоро, або хтось із рідні. До кінця тре’ 
доїсти – не лишай! Дорогий хліб. Каждий день молиФдоїсти – не лишай! Дорогий хліб. Каждий день моли
мися «Отче наш, хліб наш насущний даш нам днесь». Фмися «Отче наш, хліб наш насущний даш нам днесь». 
На завтра буде другий. Оп’ять молися  – не забувай ФНа завтра буде другий. Оп’ять молися  – не забувай 
про це день за дньом. Наче тот кусень ци ти собі відФпро це день за дньом. Наче тот кусень ци ти собі від
різав, ци тобі відрізали – ти його з’їдай, за сим разом. Фрізав, ци тобі відрізали – ти його з’їдай, за сим разом. 
А там буде другий. ФА там буде другий. 
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били таки беззуби старци. [Як дітей учили поважати 

Е
били таки беззуби старци. [Як дітей учили поважати 
хліб?] То-то вчили, шо то Богочко. Коли гримит так, як 
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хліб?] То-то вчили, шо то Богочко. Коли гримит так, як 
теперки, діти ся здригали, та й тепер бере внука: «Діду, 

Е
теперки, діти ся здригали, та й тепер бере внука: «Діду, 
шо то?»  – «То Бог колачі везе». У  вас колач називат Ешо то?»  – «То Бог колачі везе». У  вас колач називат 
«булка», «хліб». Ну, Бог колачі везе. «А де буде метаЕ«булка», «хліб». Ну, Бог колачі везе. «А де буде мета
ти?»  – «Всаде по землі. А  земля нам дасть: виросте Ети?»  – «Всаде по землі. А  земля нам дасть: виросте Епшениця, зерно, картопля – всьо. То Бог нам дає всьо». Епшениця, зерно, картопля – всьо. То Бог нам дає всьо». 
І  так привчали. Впав хліб  – ану, підойми, поцьомай ЕІ  так привчали. Впав хліб  – ану, підойми, поцьомай 
хліб, бо то гріх! Отак приучали дітей до культури хлібЕхліб, бо то гріх! Отак приучали дітей до культури хліб
ної, до шани, до хліба святого. [Що казали, коли хтось Еної, до шани, до хліба святого. [Що казали, коли хтось 
за столом один шматок хліба не доїв, а взяв інший?] То Еза столом один шматок хліба не доїв, а взяв інший?] То 
хтось буде голоден. Або він буде голоден в наступний Ехтось буде голоден. Або він буде голоден в наступний 
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платня. Грошових єдиниць було мало.  [...] [Чи пекли 
раніше на весілля коровай?] Раньше каравая не було. 
Коли я був молодий, не було тих караваїв, шо тепірь 
печут або купуют. Замість каравая перед молодими не 
било нічого – хліб був. Хліб усе був на ходу: з хлібом 
музику стрічали весільного. Під вікном просив Божо-
го благословіння, за хлібом староста його в хату вів, 
кланявся, бажав щаливого початку весілля. Тоді тот 
хліб клали у миску або в решето, там барвінку, пше-
ницю або ячмінь сипали, копійки-монети і вінок кла-
ли. Вінки раньше били барвінкові. І тоже на тот хліб 
клали, як вже музику вели, вінок. [...] Прийшли свати 
до дівчини – з хлібом стрічали, кланялися. Ті тоже з 
хлібом приходили. Потім, коли йшли вже молоду за-
бирали, то то ішли в пропої: увідєти, де молода жиє. 
Тот хліб клали десь на таке місто, шоби його нихто 
не зачепив, і приговорювали: «Так би весілля лагідно 
прошло, як той хліб стояти буде до кінця весілля!». 
І тепер так роблят. Його клали десь на шкаф. [Це той 
хліб, з яким свати приходили?] Айно, айно. Тот хліб 
фігурірував цілий день, коли свадьба била. І  от хліб 
наконець їли, коли вже всьо переїли в хаті після весіл-
ля. І догадалися, шо той хліб є: «Ай, слава Богу, файне 
весілля було: нихто не бився, драки не було – всьо!». 
І  так пішло повір’я, і  по сьогодняшній день, і  тепер. 
Я був у суботу на весіллі, тоже так хазяйка звідаться: 
«З тим хлібом шо робити, шо я з вінками танцювала, 
музику стрічали?». Я кажу: «Клади його десь у шкаф, 
де одяг маєте, ось що не там, де хліб стоїт, а так. Аби 
сь те трошки призабили. А як не будеш мати в хаті, та 
догадаєсся, шо маєш там хліб в запасі». 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Коли 
паску пекли, то тоже було пурє дуже, шо вона краще 
най буде сировата всередині, шоби не пукла, бо може 
сім’я розпастися: або чоловік помре, або жінка. Але то 
не було. Мені мати розказувала, шо як вона прийшла в 
невісти сюди з Котельниці, та й била весна – паску пе-
кли в суботу перед Великоднем. А хлопи орали землю 
під новий хліб сіяти, а жінки пекли паски. І бабка пе-
кла паску, а грошей не виставало білої муки купити – 
купили житної. Житна не має зв’язку такого, ну, круп-
на мука житна, і  паска розвалилася пополам. Прий-
шов дідо з поля, баба плаче: «Шо плачеш?» – «Паска 
розвалилася» – «Шо, ой, дурна бабо!». Пішов на вербу, 
пруття нарізав, збив її. І всьо: поніс святити, і не по-
мер ні оден, ні друге. А вже як прийшов час, як були 
старі. [...]У суботу або в четверь [пекли паску]. Велику. 
Таку пекли кілограм двадцять п’ять ваги – така паска 
била, на всю піч. «Тапша» у нас кличеться – посуда так, 
форма. Потім паска там підийде, ще підкисне, і треба 
било вирубувати челюсти на печи: розширювати цю, 
вийняти відтам – би ся уродила. Розбивали то-то піч, 
аби паску вийняти велику. І  то потім скатерть била 
така, плахта (ну, простинь) – зав’язували то-то і так на 
плечу. Треба було доброго козака, шоби то-то доніс, 
так як від нас два з половином кілометра до церкви. 
А відтам потім розбігалися. Добре, коли сухо! А коли 
мокро, болото, то падали з том паском – покотилася. 
Єдне жалів, другі реготяться. Було недобре. А теперь у 
кошиках вже. Первий я в кошику ніс. Вірте – не вірте. 
Великдень: жінка паску спекла вночі – жінка робила 
на державній роботі, член партії комуністичної – пас-
ку нести не мож. А  я безпартійний. Мене морочи-
ли три роки, бо я був теж на роботі. Но я не пішов, 

я казав: «Я калдун, мені треба ся молити, я не можу 
бити атеїстом». – «Ти молися, а будь в партії, бо нам 
треба поповнення!»  – «Не піду! Я  не хочу двом слу-
жити – не буду!». Та й я так не пішов. І я паску начав 
перший в кошику [носити]. Уже тоті торби не носили 
в плахті, а уже таки кошики з прутє носили гуцули (на 
Львівщину туди, отакі гори нав’язували). Такі кругли 
кошики, там всередині паска, а надовкола там і вино, 
і яїчка, сало, масло і прочиє – всьо там. У нас іще кар-
топлю кладут туди, і зерно, шоб на насіння би трохи 
було свяченого, мішати на весну сіяти. Но то тре’ дво-
їх було: такий кошик з двома ручками. А не було на-
парника. Жона била на роботі – мусіла бити там. Так 
уже після обіда пущали з роботи. Та я собі малий ко-
шик купив, я в кошик мав. Паску жена спекла велику 
для гостів, для себе. Но і я перший ніс: всі ся оглядали, 
чого такий нижчий – немає паски великої, а таку малу. 
А на другий рік було п’ять уже кошиків. А тепер уже 
всі. Та й отак  то. [Велику паску пекли із пшенично-
го борошна?] То  да. Била й житна паска у нас, коли 
муки не привозили. Так, як тепер крамниць Бог знає 
кілко, а тоди ж дві крамниці били у селі (жиди, євреї). 
Колись хватило муки, колись не хватило селянам. То 
пекли з домашної, житної. Вона дуже розвалювалася, 
а то було плохоє повір’я, бо сем’я розпадеться. Але то 
неправда, то так. [Чи пекли вівсяну паску?] Вона не 
має в’язки, вона не кисне. Як закваску робити, вона не 
кисне. І хліб вівсяний: буде неділю стояти, тиждень – 
і він хароший, вкусний, не портиться.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Свято-
вечірній каравай пекли, на Святий вечір. Там дванад-
цять страв, то там клали тих дванадцять страв у лист 
із капусти: з кожного горшка і там всьо випікало. І по-
тім з тим каравайом на Василія то-то вирізали. І кара-
вай начинали їсти на Василія, на дев’яту добу. Вперед 
його несли в річку, мили його там, а потім качали по 
хаті: на котрий бік упаде – наліво чи направо. Там буде 
цього року урожай на хліб. А то-то шо вирізали з тим, 
і з їдов тов запеченом, то давали, кидь у животі боліло 
дітвака або коров, або бик захворів – то давали того 
святовечірнього і тим лікувалися. [Називали] «кере-
чун». Но то мадярсько-венгерськоє слово. «Болдок і 
корочен!» – «Щасливе Різдво вам!» Бо я ходив у мадя-
рів до школи, у мене тато – мадяр, а мама – австріяка. 
В неї настояще походженнє австрійскоє – Пунзей.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Пекли каравай спеціальний, при-
крашали його барвінком, квіточками там (взимі – іс-
куственими, вліті – живими). Тот каравай пекли і там 
монету клали у  каравай. Там принесли. Кілко ко-
штує  – там таксу становили, што коштує, хто найде 
копійку тоту, монету. І ножом кололи-кололи: де там 
хруснуло, тому платили гроші. То то общество судів, 
то ті, шо сиділи за столом. Тілко було ігри з хлібом, то 
весільний каравай був. 

ПОМИНКИ Колись на поминках то давали хліба жін-
кам-удовам. Із поминків давали. Но, півбуханки, кидь 
був господарь заможний, мали достаток хліба. А ні – 
то чвертьку буханки: на чотирьох ділив. Брали хліб 
домів. Тот, шо ся оставав хліб, тот розділювали – удо-
вицям давали. А ту остальну їду кидали на город, би 
птиця поїла, рознесла так. І теперь так роблят: хліба 
не дают дуже – тепер уже всі забогатіли, ніхто би хліба 
і не взяв, бо ще ситі всі.

http://www.etnolog.org.ua
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І
кли в суботу перед Великоднем. А хлопи орали землю 
під новий хліб сіяти, а жінки пекли паски. І бабка пеІпід новий хліб сіяти, а жінки пекли паски. І бабка пе
кла паску, а грошей не виставало білої муки купити – Ікла паску, а грошей не виставало білої муки купити – 
купили житної. Житна не має зв’язку такого, ну, крупІкупили житної. Житна не має зв’язку такого, ну, круп
на мука житна, і  паска розвалилася пополам. ПрийІна мука житна, і  паска розвалилася пополам. Прий
шов дідо з поля, баба плаче: «Шо плачеш?» – «Паска Ішов дідо з поля, баба плаче: «Шо плачеш?» – «Паска 
розвалилася» – «Шо, ой, дурна бабо!». Пішов на вербу, Ірозвалилася» – «Шо, ой, дурна бабо!». Пішов на вербу, 
пруття нарізав, збив її. І всьо: поніс святити, і не поІпруття нарізав, збив її. І всьо: поніс святити, і не по
мер ні оден, ні друге. А вже як прийшов час, як були Імер ні оден, ні друге. А вже як прийшов час, як були 
старі. [...]У суботу або в четверь [пекли паску]. Велику. Істарі. [...]У суботу або в четверь [пекли паску]. Велику. 
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сім’я розпастися: або чоловік помре, або жінка. Але то 
не було. Мені мати розказувала, шо як вона прийшла в Мне було. Мені мати розказувала, шо як вона прийшла в 
невісти сюди з Котельниці, та й била весна – паску пеМневісти сюди з Котельниці, та й била весна – паску пе-М-
кли в суботу перед Великоднем. А хлопи орали землю Мкли в суботу перед Великоднем. А хлопи орали землю 
під новий хліб сіяти, а жінки пекли паски. І бабка пеМпід новий хліб сіяти, а жінки пекли паски. І бабка пе
кла паску, а грошей не виставало білої муки купити – Мкла паску, а грошей не виставало білої муки купити – 
купили житної. Житна не має зв’язку такого, ну, крупМкупили житної. Житна не має зв’язку такого, ну, круп
на мука житна, і  паска розвалилася пополам. ПрийМна мука житна, і  паска розвалилася пополам. Прий
шов дідо з поля, баба плаче: «Шо плачеш?» – «Паска Мшов дідо з поля, баба плаче: «Шо плачеш?» – «Паска 
розвалилася» – «Шо, ой, дурна бабо!». Пішов на вербу, Мрозвалилася» – «Шо, ой, дурна бабо!». Пішов на вербу, 
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Я був у суботу на весіллі, тоже так хазяйка звідаться: 
«З тим хлібом шо робити, шо я з вінками танцювала, 

Ф
«З тим хлібом шо робити, шо я з вінками танцювала, 
музику стрічали?». Я кажу: «Клади його десь у шкаф, Фмузику стрічали?». Я кажу: «Клади його десь у шкаф, 
де одяг маєте, ось що не там, де хліб стоїт, а так. Аби Фде одяг маєте, ось що не там, де хліб стоїт, а так. Аби 
сь те трошки призабили. А як не будеш мати в хаті, та Фсь те трошки призабили. А як не будеш мати в хаті, та 
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неправда, то так. [Чи пекли вівсяну паску?] Вона не 
має в’язки, вона не кисне. Як закваску робити, вона не 

Ф
має в’язки, вона не кисне. Як закваску робити, вона не 
кисне. І хліб вівсяний: буде неділю стояти, тиждень – Фкисне. І хліб вівсяний: буде неділю стояти, тиждень – 
і він хароший, вкусний, не портиться.Фі він хароший, вкусний, не портиться.
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веФвечірній каравай пекли, на Святий вечір. Там дванадФчірній каравай пекли, на Святий вечір. Там дванад
цять страв, то там клали тих дванадцять страв у лист Фцять страв, то там клали тих дванадцять страв у лист 
із капусти: з кожного горшка і там всьо випікало. І поФіз капусти: з кожного горшка і там всьо випікало. І по
тім з тим каравайом на Василія то-то вирізали. І караФтім з тим каравайом на Василія то-то вирізали. І кара
вай начинали їсти на Василія, на дев’яту добу. Вперед Фвай начинали їсти на Василія, на дев’яту добу. Вперед 
його несли в річку, мили його там, а потім качали по Фйого несли в річку, мили його там, а потім качали по 
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А на другий рік було п’ять уже кошиків. А тепер уже 
всі. Та й отак  то. [Велику паску пекли із пшенично
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всі. Та й отак  то. [Велику паску пекли із пшенично
го борошна?] То  да. Била й житна паска у нас, коли 

Е
го борошна?] То  да. Била й житна паска у нас, коли 
муки не привозили. Так, як тепер крамниць Бог знає Емуки не привозили. Так, як тепер крамниць Бог знає 
кілко, а тоди ж дві крамниці били у селі (жиди, євреї). Екілко, а тоди ж дві крамниці били у селі (жиди, євреї). ЕКолись хватило муки, колись не хватило селянам. То ЕКолись хватило муки, колись не хватило селянам. То 
пекли з домашної, житної. Вона дуже розвалювалася, Епекли з домашної, житної. Вона дуже розвалювалася, 
а то було плохоє повір’я, бо сем’я розпадеться. Але то Еа то було плохоє повір’я, бо сем’я розпадеться. Але то 
неправда, то так. [Чи пекли вівсяну паску?] Вона не Енеправда, то так. [Чи пекли вівсяну паску?] Вона не 
має в’язки, вона не кисне. Як закваску робити, вона не Емає в’язки, вона не кисне. Як закваску робити, вона не 
кисне. І хліб вівсяний: буде неділю стояти, тиждень – Екисне. І хліб вівсяний: буде неділю стояти, тиждень – 
і він хароший, вкусний, не портиться.Еі він хароший, вкусний, не портиться.
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Записала Л. Артюх 1988 р. у с. Розтока  
Воловецького р-ну Закарпатської обл.  

від Далекорий Марії Андріївни, 
Талапи Ганни Михайлівни, 1909 р. н., 
та Савчин Олени Іванівни, 1933 р. н.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Комплексний приймальний пункт. 
Тут приймають гриби і ягоди, овочі й тваринну про-
дукцію з присадибних ділянок. Ділянки – по 0,7 соток 
під будівництво, і по 0,5 га під сільське господарство. 
Вирощують корів, овець, курей, кролів. Сіють квасо-
лю, горох, кукурудзу, ячмінь, з  городини  – буряки, 
моркву та  інше. Біля садиби ростуть яблуні, сливи. 
Сіяли коноплю й льон, льону більше для піткання і 
для олії. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ У п’ятницю не пекли хліб. Як орали 
перший день, хліб несли, проскуру, клали під першу 
борозду. До сонця перехрестився і почав. Як сіяли, ні-
чого не робили. Тільки сіяли овес з-під паски. [...] Мо-
лоді ходили на голоски, хліб не несли. Весілля було у 
вівторок і четвер, тепер у суботу. Кликали на весілля у 
вівторок рано молодий з дружбом, молода з дружков. 
Калачів не носили.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ку раніше пекли з жита, тепер – з пшениці. Бо пше-
ниця не родила. Жито мололи в млині або на жорнах. 
Пасочку прикрашали: стаканчиками подзябкували, 
хрести не клали. Святили яйця – крашанки фарблені. 
Писанки не писали, тепер пишуть. Молоді кладуть 
листок різьблений, зв’яжуть до яйця, кладуть у цибу-
лячу лупину. Або чорнилом фарбили.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Коли несуть паску святить, під 
неї кладуть овес у мішок. Бо в мішках носили святить 
паску – скатертина. Несли і в скібчатах. Скібчата – де 
яйця, сир, масло носять святити. Масло, сир, бринзу, 
сіль, солонину (хто мав), ковбасу, вино несли святи-
ти. Скоро біжать домов. Хто перед прибіжить домов, 
тому робота скоро буде робитися. Паску свячену на 
чотири угли різали й давали коровам, а тоді самі їли. 
Окрушки давали телятам, свиням не дають, бо гріх. 
Шкаралупки од свячених яєць діти кидали під ноги, 
а старші метали на огень, бо він чистий.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Сватали  – звідався 
отець з сином, старший староста – ходякий чоловік, 
будь-хто. Розумного чоловіка брали, щоб говорив по-
людському, файно. І мама сватати йшла. Ніч не несли. 
[Хазяйка] хліб і паленку поклала на стіл. Гостилися. 
Коли гостилися у дівчини, то «гостина» [казали], 
а коли у чоловіка, – то «пєц важити».

ЧАСТУВАННЯ НА СКЛАДКАХ Тепер кличуть за два-
три дні перед тим, і гості перед весіллям несуть кури, 
яйця, паленку, вино, кашу рисову, цукор, огірки, по-
мідори, маргарин, молоко, а  раніше тільки молоко 
несли. Бо роблять мучанку з крумплів. В  понеділок 
варили і пекли.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай не пекли, калачів не пе-
кли. Хліб житній. Коли хліб пекли, ніяких обичаїв не 
робили і мішали вівсяну муку трохи. Тепер коровай 
печуть, такий як хліб, тільки з маслом, молоком, на 
яйцях. Або купують.

ХЛІБ Хліб пекли на тапші чи на поду в печі. На лопа-
ту – і в пєц. Нич не зав’язували, не приправляли. [...] 
Ощіпок – мололи у млині овес. Борошно овсяне сіяли 
на сито, дрібне брали на тісто. Солили, місили холод-
ною водою, розкачали, у  пєц саджали. Твердий був, 
їли гарячим і студеним. Гарячий ліпший. Старі розво-
дили водою, бо був твердий. Їли з сіллю й часником. 
Колач – причинили з квасом овсяне і трохи житнього, 
причинявся цілу ніч. Умішували. На лопаті, підсіяною 
мукою, або на капустяному листі в пєц. Брали велике 
листя на хліб. А то капусту на ґелетку – гурдівницю. На 
капусту і клали на зиму, а велике листя сушили на хліб. 
Палениці  – причиняли, як колач, розплесканий, як 
ощіпок, у пєц на лопаті. Але м’якший, як ощіпок. Па-
лениці пекли на Святий вечір і на Бабин Святий вечір.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Каша – планцаки з ячменю тов-
ченого. Давали з молоком – остання страва. Примов-
ляли жартома, коли не було вареників: «Їжте, їжте го-
лубці, бо пироги несуть», – а щоб думали, що несуть. 
Паленки мали 2 л. Один день було весілля, тепер ба-
гато днів і багато треба горілки, до 30 л і вино. Тепер: 
голубці з кашею і м’ясом, пироги не варять, кашу не 
дають, відбивні з свинини, ковбаса домашня й купо-
вана, яйця варені, салати з майонезом і з свіжих ово-
чів, крумплі варять, намнуть і роблять жаркоє. Тепер 
голубці – на останню страву, на кінець. Кухарки ґаз-
диня кликала, таких жон, які ліпше готують. Колач – 
чорний круглий хліб, так звався весь хліб. А вівсяний 
називався «ощіпок», не кислий, його на весілля не пе-
кли, хіба дуже бідні. Ішли до сусідів по бервінок. Рі-
зали повну миску –тялька. Приданка клала її собі на 
голову. Колач клали на бервінок або оставляли сусі-
дам, де був бервінок. [...] Вперед вінчалися, а весілля 
потім. [...] Рано сходилися гості, хліб несли. І тепер не-
суть. З хлібом всюди зустрічають. Хліб переносять на 
ручнику перед собов. Гостяться. Тепер вінок кладуть 
на хліб. Стоїть на столі на рушнику Встрічають ним. 
Торбу на стіл кладуть. Цукром посипають і оріхами 
дрібонькими у молодої, як зійдуться разом. У  дворі, 
аби були солодкі, як цукор, а коли не було цукру – ві-
всом і оріхами [довоєнний звичай]. Раніше не пере-
ймали. Тепер дорогу перекривають лентою, з паперя 
виріжуть. Паленку дають їм за це. Староста дає пален-
ку. Староста молодої й молодого говорять між собою. 
Просять у двір. Колач не держать. А приданка моло-
дого стрічає з колачем і міняють з колачем молодої. 
І  колись так робили. Тут обсипають молодих. Коли 
молодий приходить по молоду, то їй виводять старого 
з палицев, а йому – бабу криву горбату, і вона несе ба-
бовку [ляльку] з собов. Гостяться. Коли беруть молоду 
з хижі, його староста палицев тако (давно, тепер нема) 
у ґраґарь [сволок] і в одвірок три рази стукає: «Няню! 
Мамо!» – прощається з рідною хижою. У него зніма-
ють вінок з молодої. Гостилися. Приходили від її роду. 
Мама йде до молодого позаду з приданками, несе по-
дарок і хліб. Пропійці позаду йдуть. З гуслями, цим-
балами, басом, пізніше став і барабан, і бубон. У його 
дворі не встрічають хлібом. Колись давно дружба ніс 
на руках молоду, у руках – сокира, сокирою при цьо-
му одрубував кути печі. На другий день заставляли її 
піч мастити: яка ґаздиня? Мітлу давно давали, як при-
йшла в хату, й відро. Підмітала скоро, вхопила сміт-
тя й винесла, щоб не руйнували. Брала з річки воду, 
приносила, бризкала людей. Колись не було, а недав-
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І
сіль, солонину (хто мав), ковбасу, вино несли святи

І
сіль, солонину (хто мав), ковбасу, вино несли святи
ти. Скоро біжать домов. Хто перед прибіжить домов, Іти. Скоро біжать домов. Хто перед прибіжить домов, 
тому робота скоро буде робитися. Паску свячену на Ітому робота скоро буде робитися. Паску свячену на 
чотири угли різали й давали коровам, а тоді самі їли. Ічотири угли різали й давали коровам, а тоді самі їли. 
Окрушки давали телятам, свиням не дають, бо гріх. ІОкрушки давали телятам, свиням не дають, бо гріх. 
Шкаралупки од свячених яєць діти кидали під ноги, ІШкаралупки од свячених яєць діти кидали під ноги, 
а старші метали на огень, бо він чистий.Іа старші метали на огень, бо він чистий.

СваІСватали  – звідався Італи  – звідався 
отець з сином, старший староста – ходякий чоловік, Іотець з сином, старший староста – ходякий чоловік, 

М
хрести не клали. Святили яйця – крашанки фарбле

М
хрести не клали. Святили яйця – крашанки фарбле
Писанки не писали, тепер пишуть. Молоді кладуть 

М
Писанки не писали, тепер пишуть. Молоді кладуть 
листок різьблений, зв’яжуть до яйця, кладуть у цибу

М
листок різьблений, зв’яжуть до яйця, кладуть у цибу
лячу лупину. Або чорнилом фарбили.
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лячу лупину. Або чорнилом фарбили.

ли несуть паску святить, під 
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ли несуть паску святить, під 

неї кладуть овес у мішок. Бо в мішках носили святить 

М
неї кладуть овес у мішок. Бо в мішках носили святить 
паску – скатертина. Несли і в скібчатах. Скібчата – де Мпаску – скатертина. Несли і в скібчатах. Скібчата – де 
яйця, сир, масло носять святити. Масло, сир, бринзу, Мяйця, сир, масло носять святити. Масло, сир, бринзу, 
сіль, солонину (хто мав), ковбасу, вино несли святиМсіль, солонину (хто мав), ковбасу, вино несли святи-М-
ти. Скоро біжать домов. Хто перед прибіжить домов, Мти. Скоро біжать домов. Хто перед прибіжить домов, 
тому робота скоро буде робитися. Паску свячену на Мтому робота скоро буде робитися. Паску свячену на 
чотири угли різали й давали коровам, а тоді самі їли. Мчотири угли різали й давали коровам, а тоді самі їли. 
Окрушки давали телятам, свиням не дають, бо гріх. МОкрушки давали телятам, свиням не дають, бо гріх. 
Шкаралупки од свячених яєць діти кидали під ноги, МШкаралупки од свячених яєць діти кидали під ноги, 

суть. З хлібом всюди зустрічають. Хліб переносять на 

М
суть. З хлібом всюди зустрічають. Хліб переносять на 
ручнику перед собов. Гостяться. Тепер вінок кладуть Мручнику перед собов. Гостяться. Тепер вінок кладуть 
на хліб. Стоїть на столі на рушнику Встрічають ним. Мна хліб. Стоїть на столі на рушнику Встрічають ним. 
Торбу на стіл кладуть. Цукром посипають і оріхами МТорбу на стіл кладуть. Цукром посипають і оріхами 

Ф
у раніше пекли з жита, тепер – з пшениці. Бо пше

Ф
у раніше пекли з жита, тепер – з пшениці. Бо пше-

Ф
-

ниця не родила. Жито мололи в млині або на жорнах. Фниця не родила. Жито мололи в млині або на жорнах. 
Пасочку прикрашали: стаканчиками подзябкували, ФПасочку прикрашали: стаканчиками подзябкували, 
хрести не клали. Святили яйця – крашанки фарбле Фхрести не клали. Святили яйця – крашанки фарблехрести не клали. Святили яйця – крашанки фарблехрести не клали. Святили яйця – крашанки фарбле Фхрести не клали. Святили яйця – крашанки фарблехрести не клали. Святили яйця – крашанки фарблені. Фні. 
Писанки не писали, тепер пишуть. Молоді кладуть ФПисанки не писали, тепер пишуть. Молоді кладуть Ф

дають, відбивні з свинини, ковбаса домашня й купо

Ф
дають, відбивні з свинини, ковбаса домашня й купо
вана, яйця варені, салати з майонезом і з свіжих ово

Ф
вана, яйця варені, салати з майонезом і з свіжих ово
чів, крумплі варять, намнуть і роблять жаркоє. Тепер 

Ф
чів, крумплі варять, намнуть і роблять жаркоє. Тепер 
голубці – на останню страву, на кінець. Куха

Ф
голубці – на останню страву, на кінець. Куха
диня кликала, таких жон, які ліпше готують. Колач – 

Ф
диня кликала, таких жон, які ліпше готують. Колач – 
чорний круглий хліб, так звався весь хліб. А вівсяний Фчорний круглий хліб, так звався весь хліб. А вівсяний 
називався «ощіпок», не кислий, його на весілля не пеФназивався «ощіпок», не кислий, його на весілля не пе
кли, хіба дуже бідні. Ішли до сусідів по бервінок. РіФкли, хіба дуже бідні. Ішли до сусідів по бервінок. Рі
зали повну миску –тялька. Приданка клала її собі на Фзали повну миску –тялька. Приданка клала її собі на 
голову. Колач клали на бервінок або оставляли сусіФголову. Колач клали на бервінок або оставляли сусі
дам, де був бервінок. [...] Вперед вінчалися, а весілля Фдам, де був бервінок. [...] Вперед вінчалися, а весілля 
потім. [...] Рано сходилися гості, хліб несли. І тепер неФпотім. [...] Рано сходилися гості, хліб несли. І тепер не
суть. З хлібом всюди зустрічають. Хліб переносять на Фсуть. З хлібом всюди зустрічають. Хліб переносять на 
ручнику перед собов. Гостяться. Тепер вінок кладуть Фручнику перед собов. Гостяться. Тепер вінок кладуть 

Е
ляли жартома, коли не було вареників: «Їжте, їжте го

Е
ляли жартома, коли не було вареників: «Їжте, їжте го
лубці, бо пироги несуть», – а щоб думали, що несуть. 

Е
лубці, бо пироги несуть», – а щоб думали, що несуть. 

ленки мали 2 л. Один день було весілля, тепер ба

Е
ленки мали 2 л. Один день було весілля, тепер ба

гато днів і багато треба горілки, до 30 л і вино. Тепер: Егато днів і багато треба горілки, до 30 л і вино. Тепер: 
голубці з кашею і м’ясом, пироги не варять, кашу не Еголубці з кашею і м’ясом, пироги не варять, кашу не Едають, відбивні з свинини, ковбаса домашня й купоЕдають, відбивні з свинини, ковбаса домашня й купо
вана, яйця варені, салати з майонезом і з свіжих овоЕвана, яйця варені, салати з майонезом і з свіжих ово
чів, крумплі варять, намнуть і роблять жаркоє. Тепер Ечів, крумплі варять, намнуть і роблять жаркоє. Тепер 
голубці – на останню страву, на кінець. КухаЕголубці – на останню страву, на кінець. Куха
диня кликала, таких жон, які ліпше готують. Колач – Единя кликала, таких жон, які ліпше готують. Колач – 
чорний круглий хліб, так звався весь хліб. А вівсяний Ечорний круглий хліб, так звався весь хліб. А вівсяний 
називався «ощіпок», не кислий, його на весілля не пеЕназивався «ощіпок», не кислий, його на весілля не пе
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но, років з п’ятнадцять, є шаровий танець. Молода з 
його родом і чужими танцює, як прийдуть до моло-
дого, а  їй дають гроші. На таріль паленка, хліба. Да-
ють випити, хлібом закусити, тоді танець. За столом 
староста, на тарілці рушник, стаканчик паленки, хліб 
не бере, а раніше було з хлібом. Обходив усіх, всі кла-
ли гроші, а він – паленку й хліб. Тепер чомусь хліб не 
дають. [...] Роздавали з ручником старостові курку на 
гостей всіх. Він людей смішив, фіґлював. Тепер так 
само. Тепер красно, парадно курку несуть. У гостину 
через тиждень до мами молодої. Ниц не несуть. Мама 
ладить гостину: відгостюють дівку. Тепер теж. Але не 
дотримуються, що молода не ходить до мами цього 
тижня. А було, що після цього молода може бувати у 
себе вдома, коли схоче.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Голубці з ярчаної [ячної] каші, 
до каші гриби чи солонина, в капусті. Зимов у кислій. 
Пироги [вареники] з сиром солоним, бринзою, сиром 
свіжим, з  житньої муки, тепер з пшеничної більше. 
З  крумплями товченими. Крумплі варені товчуть, 
заправляють гарячим молоком  – мучанка. Печуть 
і смажать крумплі. З  крумплів: сирі труть на терку, 
обтисли, солять і печуть на капустяному листі. Їдять 
з часником. Капусту їдять квасну сиру з олієм і сма-
жену. Пироги з капустов. Каша – планцаки з ячменю 
товченого. До молока, солонини, грибової заправки. 
Поливку варять. Кулешу з кукурудзяного борошна.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Баба, що 
пуп в’язала, гостили бабу в день родин. Руки собі мила, 
як зазвичай. І більше не була там. На хрестини могли її 
й не кликать. Бабі не платили, давали полотно й хліб. 
Пироги не несли на Різдво. Не одвідували сусідки  – 
жінки, тільки з фамілії [з родини] – сестра, тітка. Несли 
молоко обов’язково, могли ще щось наладити. Тепер 
несуть більше. Куми приходять. Гостяться. [На хрести-
нах] колачі пекли, як хліб, варили те ж, що й на весілля: 
голубці, капуста, крумплі, яйця, каша до молока.

ПОМИНКИ [Перед похованням] старші лише ходять 
Богу молитися. Байки розповідаюь. Тепер їх вночі 
гостять голубцями чи кашою. [...]Готовиться кухарок 
кличуть, когось із фамілії. Може й ґаздиня готувать, 
не заборонено, але кличе сусідів. Готують в піст піс-
не, в  М’ясоїд  – м’ясне. Поливку, салат, кашу варять 
або тісто місять [локшина]. Голубці – остання страва. 
Комашня – це обід. Коливо не варять. Кутю не варять 
і на Святий вечір. [...] Жебрачка миє [підлогу в хаті], 
воду несе, бризкає свіжою водою. Їй давуть хліб і ще 
щось за мертвим.  [...] Тепер перед деревищем криш-
ку несуть. Хліб не кладуть, несуть у руках. Полотно 
кладуть. Для дяка – хліб, а полотно – попові. [...] Гроб 
[могилу] зробили, кличуть на комашню. З  комашні 
нич не роздавали й не роздають. Булочки й конфети 
тепер роздають на сороковини й роковини, а колись 
цього не було. Руки миють тільки ті, хто коло ями ро-
били, а  інші до пєца руку прикладають. Тоді сідають 
до комашні. [...] Тижньовина у церкві, на цвинтар не 
ходять. Сороковина дома, людей кличуть, удовиць 
гостять, тих, що без чоловіків, без ґаздів. Пісне ладять: 
голубці, салат, гриби, крумплі, рибу жарять, сельодку, 
поливку грибову варять, голубці наостанок. Давно 
так: голубцями або кашою кінчають, на кладбище не 
ходять. Роковина так само. Давно не було сороковин і 
роковин, тепер стало, після війни. Давно на тижньо-
вину пекли сім колачіков з жита і клали у церкву.

с. Скотарське
Записала Т. Леньо 2010 р. у с. Скотарське  

Воловецького р-ну Закарпатської обл.  
від Копчи-Бабінець Калини Василівни, 1938 р. н.,  

та Бабінець Марії Василівни, 1942 р. н.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Дают їсти капусту, порскані булі, 
авать порізані, рядили мучанков: мало солонини, ци 
було, ци не було, мало цибулі, муки, мало сметани, 
кіть була, колотили, вилляли – така була оправа [під-
лива]. Пироги [вареники], голубці, мнясо зварили, на-
щипкали і не різали, свинину, давали і баранину, ко 
мав вівці: варили м’ясо, вбібрали від кісток. Капусту 
відварят та джумари [шкварки] накладут зверхи на 
капусту, та прилляют у Студеному, помню. У голубці 
клали кашу ярчану (дома товкли) та масти, та звари-
лося, та на решето поклали, оби стекли, оби сухі були. 
Тоди в ґелетку та на піч, оби не застили дуже, а зверху 
мучанков приллют. А  тоди пироги як наварят уви-
чирі, вночи та у корито деревляноє высиплют, та на 
піч. Коли’м мала была, та сирохмани зробили дріть, 
та зацеплят, та винесут пироги. Літер паленки поста-
вит староста на стіл, погарчики, ложки. [...] Старосто-
ві кухарки робили курку – пір’я, яйця. Ми набивали 
курку: обидриме, а всередину – фарш, коли когут – го-
лову відрізали, завили в целофан, оби голова файна 
била, забили пір’я, голову не варили, та оби кров не 
текла, зав’язували в целофан. Фарш: шість яєць виб’ю, 
шість ложок муки, шість ложок масти, два яйця зварю 
та в то-то ріжу, перцю, веґетьї, соли, всьо вимішати, 
м’яса фарш, з курки желудок, печінки (вареноє) ріже-
ся, курку зашивали. Курку облуплю, ноти повиттігаю, 
крила обстаются, а де гузиця – там вирізую – там ся 
набиват, тоди зашиєся та й там, де голова відріжеся, 
там зашиєся, тоди вариме.

ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН

с. Імстичово
Записала О. Поріцька 19 червня 2014 р.  

у с. Імстичово Іршавського р-ну Закарпатської обл.  
від Зейкана Степана Івановича, 1932 р. н.

ХЛІБ [Як називався кукурудзяний хліб?] Тенґерицяний. 
Коли свіжий, то дуже смачний. Айбо то такі пекли на 
листю кукурудзяному. На тиждень пекли пак. Звичай-
но пекли хліб у вівторок та й в середу. Та й його ви-
старчало. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Кукурудзяні боґачі [хліб] та 
начинка, зарізали вівцю ци козу. Навіть козу, м’ясо, 
нарізане кусками, то кукурудзяне на столі, притря-
сене тим м’ясом. А  були такі, як офіціанти, хтось з 
родичів, та паленка, як то говорять «горілка», «само-
гон», брав, розумієте, рюмочку та йшов із неў. [Він 
з відром ходив?] Нє, казали «рябун». Як глечик. [Як 
називалася чарочка?] «Погарчик». Та йшов довкола: 
«П’єш? Не п’єш?». Ішов далиі. [Усім пропонував?] 
Айно, і  жінкам, і  чоловікам. За столом. Наприклад, 
били два столи ци три столи налажені, то п’єш ци не 
п’єш, бери там їж м’ясо, далиі пак суп такий давали – 
дзяма. [Як готували «дзяму»?] То варилося м’ясо, то-
піже [...] чи бараняче, молоко, сметану заправлялося, 
туда морква, петрушка, лавровий лист, то ся варило, 
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і то давали пити. В горнятках [подавали]. Не з тарілок! 
Поклали на стіл, миски великі, та чиряй собі, та пий, 
скіки хочеш. Била там та варюха, і брали собі. [...] Но 
там таке з леквару [джем] струдлі. Завиванці. По кус-
кові з’їли та й будь здоров [сміється]. [Без якої стра-
ви не обходилося весілля?] Начинка  се. Без того не 
мош було. Та й печене. Та й всьо! Та й довго не сиділи! 
Кінчилася дзяма, і всі ушпили дзяму та й слідуючий  
[сміється]. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ То 
Святвечір, то дванадцять страв. Узвар – то сухофрук-
ти обов’язково мали бути. На Святий вечір всьо піс-
ноє має бути. До півночі. Але бували всякі м’яса, але 
до півночі не їли. [Готували] голубці, м’ясо, котлети, 
но то вже на другий день, з півночі вже мош було їсти. 
[А  власне на Святвечір] но там гриби усякі, пісноє, 
з картоплі всяке. Тут у нас, на Закарпатті, не кажуть 
«картопля», – «булі», «ріпа», «крумплі». [Як святкува-
ли Різдво?] То гостина така була! Прийшли ци до мене, 
ци я пішов. Паленка мала бути, вино. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Токан – то кукурудзяна каша. 
[Що додавали?] Молоко. Всякоє било: в пісний час – 
із олійоў, цибульок зверьху примащували. Дале: з си-
ром – з бринзою овечоў. Дале: з молоком, і з солодким, 
і з кислим мош було то-то їсти. Дале: картопля різна – 
булі в лупі, булі у парі, булі топтані. То дуже добре. 
Я типер так роблю: почищу, на скибочки поріжу, тоді 
сала копченого у каструлю, цибулю, закидаў і заливаў 
водоў, паприки. Но та’як файно ми ся зварило, та й 
їм. Та до того салат якийсь. Мама закладала огірці, 
помідори, з капустоў салат, з олоєм. Голубці, пісні го-
лубці, з м’ясом ци такі. Давали [рис до голубців], але 
більше тенґерицяну крупу, ватьячану крупу, ярець, 
з  ячменю. А  після війни вже рис, айно. І  при чехах 
бил рис. Доста його било. Каву чорну та й з молоком. 
Цикорій з молоком! Та й то-то, ячмінь молотий. Та 
й присмажували і з молоком. Я і типер собі беру то-
то. Добавляў собі звичайної мало кави. [Справжня 
кава була дуже дорога?] Дорога! Чай з липи пили, 
з  трав всяких, но та й продавали чай. Дорогий. Цу-
кор тоже дорогий був. Цукор куповали та й мед, ко 
[хто] мав. [Чи люди займалися бджільництвом?] Десь  
в п’ятьох було. 

МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН

с. Верхній Бистрий
Записала О. Боряк 29–30 листопада 2008 р. у с. Верхній 

Бистрий Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  
від Рожко Ганни Іванівни, 1939 р. н.,  
Рожка Василя Івановича, 1938 р. н.,  
Кия Василя Федоровича, 1924 р. н., 
Мацкань Єви Василівни, 1943 р. н., 
та Бойчич Гафії Юріївни, 1935 р. н.

ПОМИНКИ [Готували на комашню] ріпу, тепер – карто-
шку, гриби, і там ще квасоля з капустув, і всьо, більш 
нічого не було. І  то ще добре, у  кого десь біла мука, 
мололи та качали таки палянички, кликалися. Не на-
чиняли ні повідлом, ні сиром, самі так накачані. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Вчо-
ра перший день посту був. Шість неділь посту. Люди 

готуються. Треба, щоб був хліб вівсяний на Святий 
вечір, керечун пекли, вівсяну буханку  – паляницю 
таку спечуть у печі. Сніп клали там у куток. Кожний, 
которий косив, то кажний лишив собі на Святий ве-
чір, щоб був, і  другому, як хто не сіяв. Колядники 
приходили, колядували уночі. І другого вечора коля-
дували. Хліб на стіл ставили, а овес – у куток. А під 
скатерть поклали отаву, а  тамки солому, сідати на 
солому, бо Христос у соломі, у яслах ся вродив. Час-
ник клали, і  водка на столі, гриби варили, голубці з 
капусти – дванадцять страв! А коли в кого вже не ви-
стачало продуктів [страв], то вже зрахували і сіль. Ще 
капуста з бочки, буряки домашні ришельовали, хліб, 
ріпа, фасоля варена, пироги – у кого мука була, груші 
варені – кампот з груш і яблук. Пироги з картошкою, 
капустою. Все пісне. У голубці дехто клав рис або кар-
тошку. Вже після того, у мої года почали кутю готува-
ти. Перша страва – поналивав водку, і кажний должен 
був вкусить голубця, гриби, фасолю варену. Різдво. 
[«Керечун»] круглий, посередині  – перстом, а  там 
кладуть та з вівса косичку. Уже як вятиться, у воду за-
несуть і поливають, бризкають, ріжуть та їдять. Най 
треба. У хижі не можна мести сміття, під стіл, після 
свят забирають. Тепер кутю роблять, а я не люблю. Го-
тували [на Різдво] голубці, гриби, пироги з повидлом, 
компот, рибку.

с. Верхній Студений
Записала Л. Артюх 1988 р. у с. Верхній Студений  

Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 
від Савчур Гафії Василівни, 1925 р. н., 

Янчик Гафії Михайлівни, 1924 р. н.,  
Янчика Василя Івановича, 1906 р. н., 

та Петканич Анни Василівни, 1907 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Весілля.] Тепер за два тижні готу-
ють. Різали свиню у суботу, не в п’ятницю, понеділок, 
середу. Тепер ріжуть у четвер. Поварки у вівторок ва-
рили. В понеділок нічого не робили. Тепер у четвер, 
а в п’ятницю не вільно. Хліба багато пекли, у всіх су-
сідів, бо свій пєц, у ньому варили. Кликали на свадьбу 
у понеділок чи середу, за день. Хліб не носили й не 
носять. Говорять: «Просили вас тато й мама, і  я вас 
прошу прийти до нас завтра на свадьбу, а  ввечір  – 
на гуски».  [...] Жони несуть хліб і водку. Ладкають 
красно коло городу. Ріжуть бервінок, староста в’яже 
у платок, хліб хазяйці лишає, собі лише окраєць ма-
ленький. До бервінка вип’ють горілку, співають, ідуть 
домов. І  тепер ріжуть. Домов прийшли, на стіл кла-
дуть. Давно вили вінки, а тепер у косиці складають. 
І молодому, й молодій. Овес молодому кладуть у ві-
нок зі святвечірнього снопа, достиглий овес, файний. 
Молоду вбирали. Староста несе до комори, ставить 
свашкам водку. Гості йдуть, гостяться. Староста при-
прошує. Це ще у хлопця, тоді йдуть за молодою. Йде 
лише кликаний: свашки, свати, староста, молодий, 
дружба, гудаки [музики]. Чоловік з челяді несе хліб 
у ташку, а  давно у тайстрі носили, що паски святи-
ли. Без ручника [рушника], тепер несуть з ручни-
ком. Їх не посівають. Перейма. Перев’язують дорогу 
два-три рази, староста платить, дає півлітру. Раньше 
віблицю клали з дерева, хліб, водкою викупали з же-
бики [кишені]. Хлопці робили фіґлі такі. Зустрічають 
коло хижі: хлібом-сіллю, цукор і мед. Дають хліб-сіль 
молодому, мед молодій, молодому, людям ушиткім 
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то. Добавляў собі звичайної мало кави. [Справжня 

І
то. Добавляў собі звичайної мало кави. [Справжня 
кава була дуже дорога?] Дорога! Чай з липи пили, Ікава була дуже дорога?] Дорога! Чай з липи пили, 
з  трав всяких, но та й продавали чай. Дорогий. ЦуІз  трав всяких, но та й продавали чай. Дорогий. Цу
кор тоже дорогий був. Цукор куповали та й мед, ко Ікор тоже дорогий був. Цукор куповали та й мед, ко 
[хто] мав. [Чи люди займалися бджільництвом?] Десь І[хто] мав. [Чи люди займалися бджільництвом?] Десь 
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М
більше тенґерицяну крупу, ватьячанубільше тенґерицяну крупу, ватьячанубільше тенґерицяну крупу, ватьячану

М
більше тенґерицяну крупу, ватьячанубільше тенґерицяну крупу, ватьячану крупу, я

М
 крупу, ябільше тенґерицяну крупу, ватьячану крупу, ябільше тенґерицяну крупу, ватьячану

М
більше тенґерицяну крупу, ватьячану крупу, ябільше тенґерицяну крупу, ватьячану

М
рець, 

М
рець, 
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з  ячменю. А  після війни вже рис, айно. І  при чехах 
бил рис. Доста його било. Каву чорну та й з молоком. 
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бил рис. Доста його било. Каву чорну та й з молоком. 
Цикорій з молоком! Та й то-то, ячмінь молоМЦикорій з молоком! Та й то-то, ячмінь молоМЦикорій з молоком! Та й то-то, ячмінь молоЦикорій з молоком! Та й то-то, ячмінь молоМЦикорій з молоком! Та й то-то, ячмінь молоЦикорій з молоком! Та й то-то, ячмінь молотий. Та Мтий. Та 
й присмажували і з молоком. Я і типер собі беМй присмажували і з молоком. Я і типер собі бей присмажували і з молоком. Я і типер собі бей присмажували і з молоком. Я і типер собі беМй присмажували і з молоком. Я і типер собі бей присмажували і з молоком. Я і типер собі беру то-Мру то-
то. Добавляў собі звичайної мало кави. [Справжня Мто. Добавляў собі звичайної мало кави. [Справжня 
кава була дуже дорога?] Дорога! Чай з липи пили, Мкава була дуже дорога?] Дорога! Чай з липи пили, 
з  трав всяких, но та й продавали чай. Дорогий. ЦуМз  трав всяких, но та й продавали чай. Дорогий. Цу-М-
кор тоже дорогий був. Цукор куповали та й мед, ко Мкор тоже дорогий був. Цукор куповали та й мед, ко 
[хто] мав. [Чи люди займалися бджільництвом?] Десь М[хто] мав. [Чи люди займалися бджільництвом?] Десь 

Х

М
ХЛІ

М
ЛІБ

М
Б

ють. Різали свиню у суботу, не в п’ятницю, понеділок, Мють. Різали свиню у суботу, не в п’ятницю, понеділок, 
середу. Тепер ріжуть у четвер. Поварки у вівторок ваМсереду. Тепер ріжуть у четвер. Поварки у вівторок ва
рили. В понеділок нічого не робили. Тепер у четвер, Мрили. В понеділок нічого не робили. Тепер у четвер, 
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булі в лупі, булі у парі, булі топтані. То дуже добре. 

Ф
булі в лупі, булі у парі, булі топтані. То дуже добре. 
Я типер так роблю: почищу, на скибочки поріжу, тоді ФЯ типер так роблю: почищу, на скибочки поріжу, тоді 
сала копченого у каструлю, цибулю, закидаў і заливаў Фсала копченого у каструлю, цибулю, закидаў і заливаў 
водоў, паприки. Но та’як файно ми ся зварило, та й Фводоў, паприки. Но та’як файно ми ся зварило, та й 
їм. Та до того салат якийсь. Мама закладала огірці, Фїм. Та до того салат якийсь. Мама закладала огірці, 

треба. У хижі не можна мести сміття, під стіл, після 

Ф
треба. У хижі не можна мести сміття, під стіл, після 
свят забирають. Тепер кутю роблять, а я не люблю. Го
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свят забирають. Тепер кутю роблять, а я не люблю. Го
тували [на Різдво] голубці, гриби, пироги з повидлом, 

Ф
тували [на Різдво] голубці, гриби, пироги з повидлом, 
компот, рибку.

Ф
компот, рибку.

с. Фс. ВФВерхній Ферхній 
Записала Л. Артюх 1988 р. у с. Верхній Студений  ФЗаписала Л. Артюх 1988 р. у с. Верхній Студений  

Міжгірського рФМіжгірського р
від Савчур Гафії Василівни, 1925 р. н., Фвід Савчур Гафії Василівни, 1925 р. н., Ф В ОФ В ОБФБ Е
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був вкусить голубця, гриби, фасолю варену. Різдво. 
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був вкусить голубця, гриби, фасолю варену. Різдво. 
[«Керечун»] круглий, посередині  – перстом, а  там 

Е
[«Керечун»] круглий, посередині  – перстом, а  там 
кладуть та з вівса косичку. Уже як вятиться, у воду за

Е
кладуть та з вівса косичку. Уже як вятиться, у воду за

Енесуть і поливають, бризкають, ріжуть та їдять. Най Енесуть і поливають, бризкають, ріжуть та їдять. Най 
треба. У хижі не можна мести сміття, під стіл, після Етреба. У хижі не можна мести сміття, під стіл, після 
свят забирають. Тепер кутю роблять, а я не люблю. ГоЕсвят забирають. Тепер кутю роблять, а я не люблю. Го
тували [на Різдво] голубці, гриби, пироги з повидлом, Етували [на Різдво] голубці, гриби, пироги з повидлом, 
компот, рибку. Екомпот, рибку.

ерхній Еерхній СЕСтуЕту
Записала Л. Артюх 1988 р. у с. Верхній Студений  ЕЗаписала Л. Артюх 1988 р. у с. Верхній Студений  
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[усім]. Обсипають вівсом, конфетами, водою свяче-
ною бризкають. Перебрана баба обсіває всіх вівсом, 
бризкає свяченою водою, мед і цукор дає їсти, перше 
молодому, тоді молодій, дружбі, дружці й далі. Лад-
кали. Йдуть до хижі, гостять всіх за столом. Молодих 
переводять через стіл. Виходять, веде до себе. Мама з 
хлібом-сіллю стрічає, з медом, посипає вівсом, водою 
свяченою бризкають. Ладкають. До хижі кличуть. 
Гостяться. [...] Курки не було, у Воловці є. Ладкають: 
«Ой кухарочко!..» На четвер (через день) ідуть в гості 
(бо середа – піст, порзного не їли). Йдуть до молодої: 
молоді, мати й отець, староста, гудаки. Молода в чеп-
ці. Несли хліб. Там гостили, складки збирали, гроші. 
Віднині можна ходити до мами. Тепер молоді цього 
не знають. Корогвай від молодого давали, коли при-
йшли, за столом, свашки хапали, а малим давали їсти: 
«Аби се на дівках рвали, як на тім хліби». 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У хлопця коровай пекли, коли хліб 
пекли, в дівки – ні. Їй не треба. У тайстру брали хліб, 
коли в церкву йшли вінчатися. Не лишали, назад за-
бирали, щоб їм хліб се родив. Свати йшли за молодою 
теж з хлібом і теж назад несли. Сіль зверху клали, ста-
вили на рушнику. У Колочеві пекли коровай, як калач 
з діркою. Висів на рушнику над ними. Хлопчик сідав 
молодій на коліна, брали калач, дарували тому хлоп-
чикові, щоб хлопці велися в хаті. Тут крученик моло-
дій пекли, як бублик, вона крізь нього крадці (щоб мо-
лодий не бачив) дивилася на молодого, коли він по неї 
приходив. Кручеників було три, пов’язані червоним 
пандликом. Мама молодої пекла.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На столі страви: ковбаси до-
машні смажені й копчені, куповані варені, сир, брин-
за, котлети, капуста тушкована, картопля, голубці, 
м’ясо печене, вуджене, смажене, салати, горілка, вино, 
пляшки з солодкою газованою водою. Хліб нарізаний. 
Короваю не видно. Років двадцять-тридцять тому го-
тували булі – картоплю, голубці, капусту, варене м’ясо 
й сербанку з курячої поливки – бульйону з лапшою – 
тістом.  [...] У 1946 році, я вже була жона, на свадьбу 
дали миндра [денатурат], з цукром приварювали. На-
лляв староста, а я іншому передала. І горілки не було. 
На рано (у віторок чи четвер) приходять кухарки, ниг-
де нич не ніс, у хазяйки все було, що заладжувала на 
свадьбу. Варили мнясо – свинина, телятина, у кого що 
було. Варене у великих мисах давали. Капусту варили 
кислу, горох до неї клали варений на солонину [сало]. 
Булі [картопля] правлені з сиром вівчим. Варили у 
лупині, чистили, різали, вівчий сир із сметаною – за-
правляли, Пироги [вареники] з сиром вівчим, пше-
нична мука, з сметаною їли. Не хліб – паляниця з чи-
стого жита і ощіпки з вівса. Голубці з пшениці, тепер з 
рису з м’ясом, колись пшениця з солонинов. Сербанка 
(дзяма) з м’яса чи куриці, рис кладуть або лашку [лок-
шину] саморізану на поливці з м’яса. На послідок  – 
нич, тільки вже молитися і йти додому. Тепер такі 
свадьби, як давно були в жидів, без ладків. Тепер го-
товлять: капусту не варять, салат роблять з капустов, 
булі варять з підливою, мняцкають або тушать, пиро-
гів не варять, голубці роблять, колись з пшеницею, те-
пер з рисом і м’ясом, маленькі, як палець, бо великі то 
ледащі роблять. Калачі тепер роблять, їдять, як хліб. 
Сербанку – тепер кури варять, котлети жарять, ковба-
си купують, рибу не готовлять, салати з олієм і з майо-
незом, вівчий сир дають, купують у кошарах. Солодке 

печиво стоїть на столі увесь стіл [усе застілля]. У хижі 
гостили гостей. Надворі стояли велетки з хлібом, со-
лониною і горілкою. Всіх, хто прийде, частували. А в 
хижі гостей гостили. Молодиці приходять рано, бе-
руть плат, ідуть на бервінок зі старостою й гудаком.

ПОСТУВАННЯ Киселиця – на піст. Мололи у млині су-
шений у печі овес, висіяли, причиняли, варили. Льог-
кіє лікує, туберкульоз. Чир з муки варили. З молоком 
сербали. Мука киндиричана [кукурудзяна], вівся-
на, житня, пшенична – не біла, а груба, разова мука. 
У піст старі люди порзного не їдять, молоді посту не 
знають. Тепер старих не слухають.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Тепер найбільш варять кашу 
киндричану, пшеничну, вівсяну не варять. Голубці з 
рисом тепер роблять, маленькі. По голубцях хазяйку 
взнають, як маленькі, щоб не ділити, то гарна хазяйка. 
Пироги варять з сиром, булями, капустов. Сербанку 
варять з лашков [локшиною]. То поливка, юшка з 
м’яса. Сіяли коноплі й лен. З зерна били олій. На фай-
ній землі сіяли. Коли виходили перше сіяти, хліб не 
закопували в борозну. Тепер олії з соняшника, самі не 
б’ємо, купуємо. Капусту варять свіжу й кислу. Жарять 
капусту до пирогів.

ПОМИНКИ [Нічне перебування біля померлого]: гос-
тили, кладуть [запрошують] за стіл дяків. Що зва-
рили: голубці, капусту. Тепер не гостять людей уно-
чі, тільки, як погребуть. Тоді комашня. На комашню 
[поминки в день похорону] рідні й робочі люди самі 
йдуть, інших треба просить. Мало людей було. Тепер 
просять, багато приходять. Руки миють ті, що яму за-
грібають, інші – ні. На комашню готували: булі варені, 
цілі чи м’яті, капуста варена, голубці з солониною й 
кашою, в  піст з грибами, пироги варені з сиром, ка-
пустов, булями, лашка [локшина] з сербанкою – дзяма 
з м’яса вареного, поливка – на останню страву. Тепер 
так само, ще й салати ріжуть, сир ріжуть вівчий. На 
всі поминки дяки читають: тижнівка  – комашня і в 
церкві служба, сороковка – так само, рокова комаш-
ня – так само. Хліб не роздають.  [...] З комашні роз-
давали і давно, і тепер роздають все, що наготовлено, 
щоби не лишалося в хижі. І голубці, і хліб, усе. Варили 
в піст пісне: голубці, булі, капусту, пироги, сербанку 
грибову.

ПОСУД, НАЧИННЯ Кухлик тут має назву «водянчатко», 
«водянче», палка – «копач». [...] Як гримить, од граду 
викидали пікну лопату й кочергу навхрест надвір, аби 
град не позбиткувався над полем і городом.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Вста-
ли, помилися, Богу молилися, клали огень в печі, ва-
рили дев’ять страв пісних, до вечора не їли. Варили 
булі, капусту, смажили капусту, варили пироги з гри-
бовою начинкою чи з капустою, чи булями, голубці 
пісні. Пекли хліб і керечун. Кутю не варили. На столі з 
вівса сніп, отаву під мису клали, а на сніп клали кере-
чун. Поряд стоїть [лежить] хліб. Їли керечун на Васи-
ля, на Різдво не їли. Мочили у воду в річці, назад воду 
несли у відрі, копійки метали, грішми милися, щоб 
багаті були. Тоді керечун їли. На Святий вечір треба, 
щоб куделя не була порожня, а з прядивом. У Святий 
вечір свічку палили. Оставляли, і добре була вона од 
грози, од грому палили її.

http://www.etnolog.org.ua
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за, котлети, капуста тушкована, картопля, голубці, 
м’ясо печене, вуджене, смажене, салати, горілка, вино, 

М
м’ясо печене, вуджене, смажене, салати, горілка, вино, 
пляшки з солодкою газованою водою. Хліб нарізаний. 
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пляшки з солодкою газованою водою. Хліб нарізаний. 
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лодий не бачив) дивилася на молодого, коли він по неї Флодий не бачив) дивилася на молодого, коли він по неї 
приходив. Кручеників було три, пов’язані червоним Фприходив. Кручеників було три, пов’язані червоним 
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б’ємо, купуємо. Капусту варять свіжу й кислу. Жарять 
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тили, кладуть [запрошують] за стіл дяків. Що зва

Ф
тили, кладуть [запрошують] за стіл дяків. Що зва
рили: голубці, капусту. Тепер не гостять людей уноФрили: голубці, капусту. Тепер не гостять людей уно
чі, тільки, як погреФчі, тільки, як погре
[поминки в день похорону] рідні й робочі люди самі Ф[поминки в день похорону] рідні й робочі люди самі 
йдуть, інших треба просить. Мало людей було. Тепер Фйдуть, інших треба просить. Мало людей було. Тепер 
просять, багато приходять. Руки миють ті, що яму заФпросять, багато приходять. Руки миють ті, що яму за
грібають, інші – ні. На комаФгрібають, інші – ні. На кома
цілі чи м’яті, капуста варена, голубці з солониною й Фцілі чи м’яті, капуста варена, голубці з солониною й 
кашою, в  піст з грибами, пироги варені з сиром, каФкашою, в  піст з грибами, пироги варені з сиром, ка
пустов, булями, лашка [локшина] з сербанкою – дзяма Фпустов, булями, лашка [локшина] з сербанкою – дзяма 
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Е
варять з лашков [локшиною]. То поливка, юшка з 
м’яса. Сіяли коноплі й лен. З зерна били олій. На фай
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м’яса. Сіяли коноплі й лен. З зерна били олій. На фай
ній землі сіяли. Коли виходили перше сіяти, хліб не Еній землі сіяли. Коли виходили перше сіяти, хліб не 
закопували в борозну. Тепер олії з соняшника, самі не Езакопували в борозну. Тепер олії з соняшника, самі не Еб’ємо, купуємо. Капусту варять свіжу й кислу. Жарять Еб’ємо, купуємо. Капусту варять свіжу й кислу. Жарять 
капусту до пирогів.Екапусту до пирогів.

[НічнЕ[Нічне перебування біля померлого]: госЕе перебування біля померлого]: гос
тили, кладуть [запрошують] за стіл дяків. Що зваЕтили, кладуть [запрошують] за стіл дяків. Що зва
рили: голубці, капусту. Тепер не гостять людей уноЕрили: голубці, капусту. Тепер не гостять людей уно
чі, тільки, як погреЕчі, тільки, як погреЕчі, тільки, як погречі, тільки, як погреЕчі, тільки, як погречі, тільки, як погребуть. Тоді комашня. На комашню Ебуть. Тоді комашня. На комашню 
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с. Колочава
Записала О. Боряк 27 листопада 2008 р. у с. Колочава 

Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  
від Шуляк Олени Іванівни, 1924 р., 

Дербак Олени Михайлівни, 1927 р. н.,  
та Дербак Василини Михайлівни, 1929 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
Святий вечір] всьо виставляли. Кажут, дев’ять [страв] 
має буть, всьо виставляли: перугов, груш, яблок варят, 
аби було дев’ять страв, колачов печут, голубці, хто що 
має, печен’є. Боби метали. Гриби варили (цього году 
не вродилися). Такий снопик з овса. Поставили у кут, 
і стояв до Нового року. Худобі давали. Один керечун 
пекли. Круглий, всередину клали боб, квасолю, сім’я – 
з тим пекли. [...] Май скоро Бабин вечір, а потому Во-
дощі. Водохресний вечір, казали «Бабин вечір». На Ба-
бин вечір так, як на Святий вечір готуют. Що в кого є. 
Йой, тепер усьо є. Йой, давно коби б житнього хліба 
було. Бідно було. Наша баба, ріпки не було, всадили 
много, а не родилось чогось, так десь то було на Свя-
тий вечір і Бабин вечір сварить, аби кожний з’їв ріпи. 
Придержуєм, аби було далі. Не родилось щось. А те-
пер родиться, та й купляємо.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
У Живний четвер ходять діти по яйця. Їдуть на яйця. 
Та паску зачинаємо печі в Живний четвер. В  суботу 
не дуже пече. В четвер напечуть все. Я солодку люблю 
[паску]. І ще сметанку би було, на молоці вчиню та й 
цукру. Випікают та яйця, та сир, та масло святят, та 
водки куплят. Все те, що кажу, – в коша святит, ручни-
ком [рушником] накривали.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Пекли] калачі давно, круглі, книші. 
У нас і тепер печут. Такі великі у нас печут. Тепер на-
нашка, що держала [дитину, коли хрестили], давала ся 
малому калач круглий.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Що готували в будні?] Капус-
ту, квасолю, ріпу, картошку, ріплянки наварили, не у 
лупинні зварене, да начищемо, та повариться, та посо-
лимо, та муку вивержемо, та солонину, та яйця курей – 
яєшниця, та й мотаємо [сміються]. Та капусту, та ква-
солі колочені, квасолі так поварне, та виколотане фай-
ненько, спеціями та усім заправлене. Боже, які спеції? 
Був перець. Голубці з меланьєй муки – з кукурудзяної 
муки, з капустою накрутене. Маленько пуджарене, та 
запарювали муку. Та такий твердий [голубець], якби 
ударив би по голові, то звалив би [сміються]. Заріже 
поросятко, та упріє, молока всиплют та муки мела-
нью, усиплят ото, намняцкаємо руками, та там мама 
нам насипле. Ото всьо було. [Компот] зимов – яблука, 
груші, сливи. Житній хліб давно пекли. А мені житню 
муку десь няньо купив, а мама лежала щось хворіла, та 
лежит, а я покладу те на стіл, кілько того, кілько того, 
ще [липне] житня мука до руки, та мішу, та не дружжі, 
а то вже вимесене, та й печу хліб, а далі другого кладу 
на два дні чи на три дні, а далі розмиваю в воді, помі-
шую. Я твердо знаю з житньої муки.

ХЛІБ А я була ще в мами вдома, то з меланьї паляниці пе-
кли. Меланьї не було, з житньої пекли. Пшеничної не 
було ніц. Пекли паляниці хоть коли, лиш в п’ятницю 
не пекли. В суботу, вівторок, четвер. І на свадьбу так 
само. І колачі. Тісто – як на хліб. Лише так маленько 

насипали [пшеничного борошна], розкачали, повидло 
ми робили з яблук, закатали, загнули  – це загнальчі 
такі колачі [як струдель], довгі такі робили. Малі [ка-
лачі] дітям робили – такі, що з діркою посередині. На 
коліна садили [дитину] молодим.Один великий, один 
малий пекли. Так провернули, аби файний був. [«Кре-
чун»] як хлібинка, височенький, овес закладали і буб, 
і часник. Насипали муку меланью, та жму, та дам такі 
сліда – як лошаді або корови, на том щось є. Яка хо-
чеш худобина, айно, то то точно таке є на муці. [По 
тому дивилися, що буде вестися в господарстві.] Все 
одна правда, я сама се робила. Дідо умер перед мого 
чоловіка за п’ять год, то він був хазяїн, не я. Я не ха-
зяйка була. Пекли на Різдво [«керечун»], і  він лежав 
до Водощі. Їли. Я знаю, мій дідо буб метав по хижі на 
Святий вечір. Сідаємо ми за столи, стане, візьме буб в 
руки, «во ім’я Отца і Сина...», помете, помете по всіх – 
дідо, йой. Мій дідо хазяїн був, то робив то все! Коли з 
церкви йшли, паску святили, то ще мама моя робила, 
коли мали зайти з паской, то клали сокиру, дергу вов-
няну з вівці та переходили через те все, під порогом. 
Мама те робила, як зайде, то прибирає.

с. Лозянський
Записала О. Боряк 26 листопада 2008 р. у с. Лозянський 

Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 
від Пойди Федора Васильовича, 1930 р. н.,  

Пойди Олени Григорівни, 1929 р. н.,  
та Мужко Любові Іванівни, 1930 р. н.,  

родом з Воронезької обл., РФ  
(у с. Лозянський проживає з 1963 р.)

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
Різдво] готували лиш напісно всьо. Дев’ять, але й не 
дев’ять, а дванадцять [страв]. Порахуют, але і більше 
як дванадцять. Голубці, картошка, фасолі, боби, сли-
ви, гриби, салати усякі, колись капусту з бочки над-
ерут, каші, меду в тарелочці обов’язково. На празник 
на Різдво, а як не дорогий [мед], а  треба купити. Як 
без меду, без солодкого? Кутю не робили. Дванадцять 
страв і колачі. Пісний хліб пекли – паляницю. У печі 
по чотирі паляниці, могли і дві. Перву очередь кере-
чун печуть. Такий, може, як тарєлка, невеликий, із 
вівса косицю. Круглий, гладенький, всередині покла-
дено мало вівса, і косицю ту з вівса. Стоїть до Нового 
року, у коморі, а пекли перед Святим вечором. І той 
ще сніп, що стояв із вівса, брали той керечун і той сніп 
і йшли на річку мочити о дванадцятому часі, бо тоди 
о дванадцятий час іде свячений поток. Намочуть, то 
най солодкий той керечун. [...] Стіл треба обов’язково 
накрити, під стіл – соломи. [...] Діти мали бути всі в со-
ломі, там, під столом. Колядували там під столом діти. 
Метали пшеницю, вінче. «Сієм, посіваєм», – так при-
мовляли. У нас було, що фасолі метали після вечері. 
Стануть коло порога та мечут, кажут: «Се ягниця, се 
телиця, се то...». Примовляли так, аби худоба та вела-
ся. Як поїли, то знімали лантух. Сніп ставили у куток 
з соломи, вівсу. Тиждень стояв, а  далі після свят то 
то забирали. Вже керечун поїли, сніп забрали, корові 
придали, най коровка поїсть . То так було, а тепер най 
по-новому. Та старі... Керечун святили, несли в воду, 
їли на Новий рік  – на Василя.  [...] Водощі [вечір пе-
ред Водохрещем], Бабинець, Бабин вечір. Так кличуть. 
Всьо варят, як на Святий вечір, на другий день Водо-
щі. Водощі Івана Хрестителя. І на Бабин вечір вечеря-

http://www.etnolog.org.ua

І
[Що г

І
[Що г

ту, квасолю, ріпу, картошку, ріплянки наварили, не у Іту, квасолю, ріпу, картошку, ріплянки наварили, не у 
лупинні зварене, да начищемо, та повариться, та посоІлупинні зварене, да начищемо, та повариться, та посо
лимо, та муку вивержемо, та солонину, та яйця курей – Ілимо, та муку вивержемо, та солонину, та яйця курей – 
яєшниця, та й мотаємо [сміються]. Та капусту, та кваІяєшниця, та й мотаємо [сміються]. Та капусту, та ква
солі колочені, квасолі так поварне, та виколотане файІсолі колочені, квасолі так поварне, та виколотане фай
ненько, спеціями та усім заправлене. Боже, які спеції? Іненько, спеціями та усім заправлене. Боже, які спеції? 
Був перець. Голубці з меланьєй муки – з кукурудзяної ІБув перець. Голубці з меланьєй муки – з кукурудзяної 
муки, з капустою накрутене. Маленько пуджарене, та Імуки, з капустою накрутене. Маленько пуджарене, та 
запарювали муку. Та такий твердий [голубець], якби Ізапарювали муку. Та такий твердий [голубець], якби 

М
[паску]. І ще сметанку би було, на молоці вчиню та й 

М
[паску]. І ще сметанку би було, на молоці вчиню та й 
цукру. Випікают та яйця, та сир, та масло святят, та 

М
цукру. Випікают та яйця, та сир, та масло святят, та 
водки куплят. Все те, що кажу, – в коша святит, ручни

М
водки куплят. Все те, що кажу, – в коша святит, ручни

ли] калачі давно, круглі, книші. 

М
ли] калачі давно, круглі, книші. 

У нас і тепер печут. Такі великі у нас печут. Тепер на

М
У нас і тепер печут. Такі великі у нас печут. Тепер на-

М
-

нашка, що держала [дитину, коли хрестили], давала ся Мнашка, що держала [дитину, коли хрестили], давала ся 

[Що г М[Що готували в будні?] КапусМотували в будні?] Капус-М-
ту, квасолю, ріпу, картошку, ріплянки наварили, не у Мту, квасолю, ріпу, картошку, ріплянки наварили, не у 
лупинні зварене, да начищемо, та повариться, та посоМлупинні зварене, да начищемо, та повариться, та посо-М-
лимо, та муку вивержемо, та солонину, та яйця курей – Млимо, та муку вивержемо, та солонину, та яйця курей – 
яєшниця, та й мотаємо [сміються]. Та капусту, та кваМяєшниця, та й мотаємо [сміються]. Та капусту, та ква
солі колочені, квасолі так поварне, та виколотане файМсолі колочені, квасолі так поварне, та виколотане фай
ненько, спеціями та усім заправлене. Боже, які спеції? Мненько, спеціями та усім заправлене. Боже, які спеції? 

як дванадцять. Голубці, картошка, фасолі, боби, сли

М
як дванадцять. Голубці, картошка, фасолі, боби, сли
ви, гриби, салати усякі, колись капусту з бочки надМви, гриби, салати усякі, колись капусту з бочки над
ерут, каші, меду в тарелочці обов’язково. На празник Мерут, каші, меду в тарелочці обов’язково. На празник 
на Різдво, а як не дорогий [мед], а  треба купити. Як Мна Різдво, а як не дорогий [мед], а  треба купити. Як 

Ф
четвер ходять діти по яйця. Їдуть на яйця. 

Ф
четвер ходять діти по яйця. Їдуть на яйця. 

Та паску зачинаємо печі в Живний четвер. В  суботу ФТа паску зачинаємо печі в Живний четвер. В  суботу 
не дуже пече. В четвер напечуть все. Я солодку люблю Фне дуже пече. В четвер напечуть все. Я солодку люблю 
[паску]. І ще сметанку би було, на молоці вчиню та й Ф[паску]. І ще сметанку би було, на молоці вчиню та й 
цукру. Випікают та яйця, та сир, та масло святят, та Фцукру. Випікают та яйця, та сир, та масло святят, та Ф

Записала О. Боряк 26 листопада 2008 р. у с. Лозянський 

Ф
Записала О. Боряк 26 листопада 2008 р. у с. Лозянський 

від Пойди Федора Васильовича, 1930 р. н.,  

Ф
від Пойди Федора Васильовича, 1930 р. н.,  

Пойди Олени Григорівни, 1929 р. н.,  ФПойди Олени Григорівни, 1929 р. н.,  
та Мужко Любові Іванівни, 1930 р. н.,  Фта Мужко Любові Іванівни, 1930 р. н.,  

(у с. Лозянський проживає з 1963 р.)Ф(у с. Лозянський проживає з 1963 р.)

С ФСТРАВИФТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕФ ЗИМОВОГО КАЛЕ
РіФРіздво] готували лиш напісно всьо. Дев’ять, але й не Фздво] готували лиш напісно всьо. Дев’ять, але й не 
дев’ять, а дванадцять [страв]. Порахуют, але і більше Фдев’ять, а дванадцять [страв]. Порахуют, але і більше 
як дванадцять. Голубці, картошка, фасолі, боби, слиФяк дванадцять. Голубці, картошка, фасолі, боби, сли

Е
дідо, йой. Мій дідо хазяїн був, то робив то все! Коли з 

Е
дідо, йой. Мій дідо хазяїн був, то робив то все! Коли з 
церкви йшли, паску святили, то ще мама моя робила, 

Е
церкви йшли, паску святили, то ще мама моя робила, 
коли мали зайти з паской, то клали сокиру, дергу вов

Е
коли мали зайти з паской, то клали сокиру, дергу вов
няну з вівці та переходили через те все, під порогом. Еняну з вівці та переходили через те все, під порогом. 
Мама те робила, як зайде, то прибирає.ЕМама те робила, як зайде, то прибирає.

с.  Ес. ЛЕЛозянськийЕозянськийЕЗаписала О. Боряк 26 листопада 2008 р. у с. Лозянський ЕЗаписала О. Боряк 26 листопада 2008 р. у с. Лозянський 
Міжгірського рЕМіжгірського р-Е-ну ЗакЕну Зак

від Пойди Федора Васильовича, 1930 р. н.,  Евід Пойди Федора Васильовича, 1930 р. н.,  
Пойди Олени Григорівни, 1929 р. н.,  ЕПойди Олени Григорівни, 1929 р. н.,  

та Мужко Любові Іванівни, 1930 р. н.,  Ета Мужко Любові Іванівни, 1930 р. н.,  
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ли, так як на Святий [вечір]. Пісной, так як Святой, 
лиш Бабин вечір. То за якоїсь баби, а ми лиш не зна-
єм – ні ми, ні ви. [...]

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Пас-
ку роблять] хто яку любить. Так не хочут її солодити, 
бо, кажут, солодка недобра. Моя паска велика, малі 
не печу, і солодкая чомусь не підходить їсти. Сир ро-
блять. Сир запікали, у піч ставили, а сир видільно зро-
били. Такий бузок  – кликали «бузок»  – на блюді, це 
віддільно робили.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Там у кошарі, там яйця, там сир, 
там масло, там паска – все носили до церкви. Піп по-
між паски ходив, святив.

ПОМИНКИ Шидко, шидко варили їсти. Д’яки по столах 
сиділи, Псалтирю читали, а  їх годували. Картошка, 
голубці, пиріжки, каша, водка, кампот – все, що було, 
та шидко наклали. Після того як читали Псалтирю, – 
всьо, та вже тоді після того кладуть їдяння, їдять. 
Стояли на столі і хліб, і водичка, кому треба запити, 
не стояв голий стіл, а клали хліб, воду, свічка горіла. 
Потім, коли йшли геть, то хліб дяку подавали, якійсь 
брали, а  якійсь і не хотіли. Тоді не дуже і було хліб, 
а брали. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [На Святий вечір] 
поминають померлих. Котрі як. Не треба накривати 
[вечерю], хай стоїть, бо вночі можуть прийти [покійні 
родичі], та то будуть їсти померлі батьки. То кажут: 
«Не забирайте, не укривайте, бо прийдут їсти». Рань-
ше так робили. Щось остане[ться], то всьо там стоїть, 
не вкривали. А рано станем, а то всьо цілоє, не сильно 
так хтось їло [сміється]. Такого не було сильно, але це 
точно, що правда.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [У колиску] пшениці свяченої клали, 
часничок, дорицю – це хліб такий, який в церкві свя-
тили, водиця свячена в скляночці. Як хворе, натира-
ють тією водицею.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Готували всьо: першоє 
вино, водка, голубці, ріпа, айно, риба, калачі харошіє, 
печен’є. Щоб файно було, і дитина росла, вінчуют за 
малу дитину, щоб щаслива росла.

с. Присліп
Записала О. Боряк 25 листопада 2008 р. у с. Присліп  

Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 
від Шкелебей Ганни Іванівни, 1926 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Чим перерізали пуповину?] Ножом 
або ножицями. Айно. [Що підкладали?] Хліб. Така 
примочка давня була. І  тот хліб у купіль метали, по 
крихточці, по кришці, коли дитину купали. [...] Святої 
води, дайте хліба, аби не голодний, дайте гроші, аби 
гроші мав. І ще що? Більше ніц не метала в купіль. Мо-
лока сипала [лила], аби білий був . Сякнула молока, та 
й то. [...] У п’ятницю хліба не печем. У середу Христа 
продали, а в п’ятницю розп’яли.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ [Що готували на хрес-
тини?] Як хтось приготовив, то ладили, а  як ні  – то 
потому. «Гостина» казали, кого закликали – свої, сусі-
ди, родичі [йшли]. Берут щось купують. Щось купля-
ли, а давно – полотно. Бабу кликали. Вона до мене не 
йшла, то я не знаю [з чим ішла]. Готували так, як на 

свадьбу. Варили м’ясо, голубці, шо-небудь ще такоє – 
рис варили, колись не було рису, то картошку розгрі-
бали. Кампот готували, що було, чи яблука, чи якоїсь 
там сушиння, чи ягода.

ПОМИНКИ У  хаті хліб на столі, і  так кладуть коло 
мертвого. Їдять, що подадуть. Хто шо має. Священик 
каже, що лиш треба три страви. Там голубці, поливку 
і картошку, та й усе. Поливка з грибів, коли варят у 
нас, а коли з мн’яса. Коли приходят, і вночі їдят, і хто 
лишиться із людей, тоже всім дают їсти. Хліб треба 
з’їсти всім. [...] Парастас – коли похорон, і на кладби-
ще попов ідут, то тепер звикли і цукор давати – цукор 
не положено давати, бо цукор попадає сатані. Та ді-
тям малим дают у нас цукор, конфети, якийсь інший 
продукт, то воно не то, лиш не цукор. Котра була там, 
комашня, і в дев’ять днів тоже шось ладят, сорокову 
тоже ладят і  рокову ладят. Дев’ять день  – до церкви 
ідут. [Що готують?] Коли який час підходит, пісне, хто 
як може, мают більше пісне. Хто у кого є – салати, по-
ливку дают, далі голубці, кава, кампот готують або ку-
пуют. Кава і там колачі. Печут, а хто і купує. П’ют го-
рілку, вино. Поминают дев’ятий день, сороковий, а то 
вспомінают аж не кожний день. І коли ідут до церкви.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Фомина неділя  – 
парастас роблять. Несут хліб, гроші до церкви, на 
кладобище – у кошелок кладуть, у сумку якусь і там 
сідают коло могилок. Несут на гроба і на столик коло 
церкви покладуть. П’яниці несут водку та й п’ють 
на гробі. П’яниці тут пили та й там. То їм платно не 
було. Поминают перед Дмитрієм і Михайлом. Несут 
до церкви, хто що має. Хліб несли, яйця [до церкви], 
так як парастас.

с. Торунь
Записала О. Боряк 28 листопада 2008 р. у с. Торунь  

Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  
від Жаби Василини Василівни, 1945 р. н.,  

Жаби Федора Федоровича, 1940 р. н., 
Жаби (Пінзур) Калини Михайлівни, 1929 р. н.,  

та Дикун Ганни Андріївни, 1933 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Просто куми і гости-
на. А тоди голубці були обов’язково, пироги із сиром, 
бринзою. А тепер уже пельмені роблят, тоже мучноє, 
но пельмені. Там м’ясо наскубят, копченоє м’ясо було. 
Не ріжут кусками, а так, пальцями вірвут, вірвут, туди 
ріпи замняцкают – пюре зроблят, а тоди м’ясо, підлив-
ку робили до того. «Ріпа» по-нашому. Давно не було 
так, а теперька дуже великий асортимент, усього на-
кладут. Давно три-чотири страви було. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Соло-
му під стіл заносили, ланцом в’язали ніжки під сто-
лом, щоби міцна сім’я була, і в хазяйстві. Ораву на стіл 
ся клали і  кречун. В  принципі давно пекли все вдо-
ма, так і казали – печу кречун. Хліба більше ся пекло. 
Кречун мав бути круглий і так височкий. І ще закоси-
чували кречун – вирізали такі дірки, клали овес, коло-
ски файні, і часник. Хто як – я лише три робила, як 
хрест на тому, а є такі сім’ї, що кілька людей у хижі, 
то на кажному колосок клали, то ціла хаща була [смі-
ються]. А їсти – дванадцять страв, так обично робимо. 
Було дванадцять страв – усього по чуть-чуть: пироги, 
ріпа, кутя – то тепер, колись ні, тепер послєдні двад-
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ІА ІА ХРЕСТИ І ХРЕСТИ
вино, водка, голубці, ріпа, айно, риба, калачі харошіє, Івино, водка, голубці, ріпа, айно, риба, калачі харошіє, 
печен’є. Щоб файно було, і дитина росла, вінчуют за Іпечен’є. Щоб файно було, і дитина росла, вінчуют за 
малу дитину, щоб щаслива росла.Імалу дитину, щоб щаслива росла.

с. ПрисліпІс. Присліп
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цять [років]. [Починали вечерю] з чого хочеш, після 
ста грам [сміються]. З  якогось бульйону начинали  – 
грибний бульйон, а давно росів – капусту і фасуль ва-
рили. Не казали «капуста» чи «борщ» – «росів». Може, 
і гриби для запаху. Біб був – усього помалу, рибу. Дав-
но не було так, щоб люди могли рибу купувати, більше 
як двадцять років тому, це тепер так. Тепер і сливки 
покладемо, компот із слив, груші. Але було у нас два-
надцять страв. І  кампот варили, «узвар» казали, бо 
много усього було – і яблуко, і  груше – усьо кладем. 
[На Святий вечір] говорили, що шукаю гриби – возь-
ме патик або кочергу, хтось спрятав в куті або під піч-
чю, десь під лавицею, та там гляділи гриби на Святий 
вечір. То казали, якщо на Святий вечір глядати гриби, 
то їм ся гриби цілий рік будуть вестися. Після вечері 
виходили надвір слухати, де собака гавка: якщо в тій 
стороні є хлопець віддаватися, там буде весілля, так 
казали. Но то, конешно, не справджується. Отава була 
на столі і сніп, а тоді кречунця клали. А ще сніп із ві-
вся. А кречун з пшеничного [борошна], ми вже не їли 
з вівсяного. Молилися перед вечерею, свічку палили, 
і ладан – перед вечерею. Взяти із плити грани, у миску 
сиплемо ладану і ходимо по хатах, і треба піти кругом 
сараю, і в сарай зайти – злий дух відганяти, і тоді, хто 
в нашій родині – то мама робить, і тоді ми сідаємо за 
стіл, говоримо «Отче наш» – кожний за себе говорить 
потиху, а тоді сідаємо і вечеряємо. Є люди, що ходят 
від хати до хати колядувати. Просто, по-сусідські. Но 
в нашій сім’є так не заведено. Як ми вже повечеря-
ли, уже не будемо вертатися до столу, то ми збираєм 
ложки, вилки докупи, і  ще давно, я  знаю, в  отаву їх 
зав’язували  – щоб худоба держалася вся вкупі  – ко-
рова, теляти, були у нас давно-давно вівці, аби були 
вони всі вкупі, не розбігалися, як ідут пасти. Вечерю 
залишали до ранку. Ми за живих празнували. В соло-
мі діти гралися. По святах солому виносили. Святий 
вечір, далі Різдво, а на третій день уже виносили. Го-
лодна кутя. По новому отаву заносили і сніп. І кере-
чун пекли. Вже Бабин вечір, ми робимо дванадцять 
страв, а є, що просто повечеряют. Обично вечеряют. 
Керечун розламуєм, у  нас є кілька худоби  – коров у 
стайні, то лиш корові дається, і ту отаву, що є на столі, 
і керечун несем корові – на четвертий день. На Бабин 
вечір готуємо так само і керечун теж пекли, і хліба, те 
самоє кісто. Цей вечір присвячений бабі, всім бабам. 
Пресвята Діва Христа родила, так то Святий вечір для 
всіх, а Бабин вечір – там вже не є народження нікого, 
а просто для баби. Треба у священика звідати. Кожна 
родина в своїй хаті. То Бабин вечір, а далі Іван Хрес-
титель іде – свята ся розхрещують. То свято Водощі. 
Масляниця у нас – перед Паскою піст, останній тиж-
день. Уже молочні продукти, а  мн’ясо не їсти. У  нас 
скромніше іде. Макарони з молоком, лопатки – фасолі 
у своїй початковій стадії росту – у початках, молоді, 
в банках, на заготовку, і тоді то з молоком роблят. Те-
перешнє пісноє є. Молодесенька, м’якенька. 

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Тингириця  – це 
по-мад’ярські, у  нас  – мелан’я. Мамалигу робимо. 
У чугунній каструлі, то давнє – настоящий чугун. За-
ливається вода, і засипаємо муку, солимо, із молоком, 
шкварками і  яйцьом. По-людському, воно ся варить 
так: доти мішається тим мішачом, таким патичком, 
поки все не підніметься, вони не варять так, і ще на 
букових дровах, і треба, щоб така дірка була на пли-

ті, і ми вставляєм в ту дірку, і вогень файно б’є. Тепер 
не так. Ізварили, тоді у миску, верли собі дві-три лож-
ки і вівчаного молока. Вкуснятина! Не наїстися – ну 
чесно! А  якщо зварити в полонині, на ватрі, ну чес-
но. Картопля розварюється, тоді муки кукурудзяної, 
тоді як мамалига, щоб відставала від каструлі  – це 
по-нашому «токан». До того токану робимо шкварки, 
яйця туди б’ємо, сиру вівчого і так готуємо («мачанка» 
по-нашому, «мачонка»), аби вона не була густа, була 
рідка – не треба доводити яйця до повної пережарки, 
аби були такі ріденькі. І дуже смачно руками їсти, ні 
вилкою, ні ложкою. Ну смачно! Обично картоплю ро-
бимо, як салат – кусочками нарізаємо, олію, цибулю, 
перчик чорний, по бажанню.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Були вівці, то я завжди брав собі по-
мочника, який вмів робити бринзу. В полонині кож-
ний хазяїн пасе два дня отару вівці. Вкупу зганяют. 
І  коли зганяют перший раз, весною, від десятого до 
двадцятого мая у нас, по погоді, і в той день кличеться 
мішання, коли зганяют. Там кошару роблят, щоб вівці 
не розтеклись, там сплят біля них попід смерекою, 
в  польових умовах, рано випускают чередой. Дуже 
слабо доят, і то вівці згоняют без ягнят, ягнята дома 
остаються. Рано випускают, і кожний зі своїми вівця-
ми іде пасти їх туди, де краща трава, аби напаслись. 
Тоді десь біля восьмої-дев’ятої годин вівці зганяют у 
кошари і міряют – ті вівчарі, що будуть вівчарити, то 
рівно плотик є, і трунки такі, там кожен сідат, кошара 
обща та сі поділена на дрібні, і  кожний сідат хазяїн 
там на ту струнку, і йому виганяют вівцю, но кожний 
свою доїт, не чужі, а свої, там в відро чи в каструлю, чи 
в горнець. Видоїне раз провертают чи три раз. Там 
старалися чим більше надоїт, і кров би вже доїв. Подо-
їли, пішли їсти люде, а вівці в кошарі стоят, лежат. Як 
поїли, є така колиба, шатр такий – ватажка, да. Там є 
бочка деревляна велика, може, на двісті літрів, може, 
на триста, котел такий на столі є, і як поїли люди, мало 
випили, то обов’язково, бо ідут як на празник, у на-
шим селі. І тоді міряют. Наприклад, я надоїв три літри 
молока, від того кличеться три літри, це рахується 
тридцять гілет, по тому мені будут віддавати тридцять 
гілет, це значить, мені дадут триста літрів молока. Піс-
ля, вже вліті. Триста чи двісті – там міра є така. Це мі-
ряють на міру. Поміряли. Там є полонинник (старший 
по тому) і вівчарі. Кожний несе своє молоко у ту мі-
рялку, і  там уже оприділяют  – п’ять чи сім гілет. 
А якщо менше, кухарі кличут, і мірка менша – там два 
кухарі, три кухарі, – поміряли всьо то молоко і назна-
чают уже ватага – той, що відмірят своє молоко. Пер-
ший іде, хто саме більше молока надоїв. І тоді вже ва-
таг (люди розходяться вже або ночуют хто як) на вечір 
після того празника випускає вівці. Два чи три іде, бо 
вівці розбігатимуться. І ще перед тим як випускати на 
пашу, отару крутят – поле було великоє, і треба щоб 
кругом три рази обойшло. Ну, буває, що стріляють, 
тепер вже не обо’язково. Цей обряд зробили, і  вже 
пішли на пашу вівці, а ватаг огня ріхтує, дрова, вода 
аби була, і вівчарям їсти аби було – ладит (но то було, 
шо їсти, бо кожний несе їсти туди, звичайно, дістає 
м’ясо), треба ладит. Там може бути і двісті, і  триста 
людей, як із села. Як у мене, наприклад, вівці, то я 
можу і вас запросити пойти на мішання, та й ідут. На 
полонині, на природі і тягне випити, то празник, даже 
дітей із школи [відпускали], і роблят такі у благовісні 
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рова, теляти, були у нас давно-давно вівці, аби були 
вони всі вкупі, не розбігалися, як ідут пасти. Вечерю 

М
вони всі вкупі, не розбігалися, як ідут пасти. Вечерю 
залишали до ранку. Ми за живих празнували. В соло

М
залишали до ранку. Ми за живих празнували. В соло-

М
-

мі діти гралися. По святах солому виносили. Святий 

М
мі діти гралися. По святах солому виносили. Святий 
вечір, далі Різдво, а на третій день уже виносили. ГоМвечір, далі Різдво, а на третій день уже виносили. Го-М-
лодна кутя. По новому отаву заносили і сніп. І кереМлодна кутя. По новому отаву заносили і сніп. І кере-М-
чун пекли. Вже Бабин вечір, ми робимо дванадцять Мчун пекли. Вже Бабин вечір, ми робимо дванадцять 
страв, а є, що просто повечеряют. Обично вечеряют. Мстрав, а є, що просто повечеряют. Обично вечеряют. 
Керечун розламуєм, у  нас є кілька худоби  – коров у МКеречун розламуєм, у  нас є кілька худоби  – коров у 
стайні, то лиш корові дається, і ту отаву, що є на столі, Мстайні, то лиш корові дається, і ту отаву, що є на столі, 
і керечун несем корові – на четвертий день. На Бабин Мі керечун несем корові – на четвертий день. На Бабин 
вечір готуємо так само і керечун теж пекли, і хліба, те Мвечір готуємо так само і керечун теж пекли, і хліба, те 
самоє кісто. Цей вечір присвячений бабі, всім бабам. Мсамоє кісто. Цей вечір присвячений бабі, всім бабам. 

поїли, є така колиба, шатр такий – ватажка, да. Там є 

М
поїли, є така колиба, шатр такий – ватажка, да. Там є 
бочка деревляна велика, може, на двісті літрів, може, Мбочка деревляна велика, може, на двісті літрів, може, 
на триста, котел такий на столі є, і як поїли люди, мало Мна триста, котел такий на столі є, і як поїли люди, мало 
випили, то обов’язково, бо ідут як на празник, у наМвипили, то обов’язково, бо ідут як на празник, у на

Ф
потиху, а тоді сідаємо і вечеряємо. Є люди, що ходят 

Ф
потиху, а тоді сідаємо і вечеряємо. Є люди, що ходят 
від хати до хати колядувати. Просто, по-сусідські. Но Фвід хати до хати колядувати. Просто, по-сусідські. Но 
в нашій сім’є так не заведено. Як ми вже повечеря Фв нашій сім’є так не заведено. Як ми вже повечеря- Ф-
ли, уже не будемо вертатися до столу, то ми збираєм Фли, уже не будемо вертатися до столу, то ми збираєм 
ложки, вилки докупи, і  ще давно, я  знаю, в  отаву їх Фложки, вилки докупи, і  ще давно, я  знаю, в  отаву їх Ф

слабо доят, і то вівці згоняют без ягнят, ягнята дома 

Ф
слабо доят, і то вівці згоняют без ягнят, ягнята дома 
остаються. Рано випускают, і кожний зі своїми вівця

Ф
остаються. Рано випускают, і кожний зі своїми вівця
ми іде пасти їх туди, де краща трава, аби напаслись. 

Ф
ми іде пасти їх туди, де краща трава, аби напаслись. 
Тоді десь біля восьмої-дев’ятої годин вівці зганяют у 

Ф
Тоді десь біля восьмої-дев’ятої годин вівці зганяют у 
кошари і міряют – ті вівчарі, що будуть вівчарити, то 

Ф
кошари і міряют – ті вівчарі, що будуть вівчарити, то 
рівно плотик є, і трунки такі, там кожен сідат, кошара Фрівно плотик є, і трунки такі, там кожен сідат, кошара 
обща та сі поділена на дрібні, і  кожний сідат хазяїн Фобща та сі поділена на дрібні, і  кожний сідат хазяїн 
там на ту струнку, і йому виганяют вівцю, но кожний Фтам на ту струнку, і йому виганяют вівцю, но кожний 
свою доїт, не чужі, а свої, там в відро чи в каструлю, чи Фсвою доїт, не чужі, а свої, там в відро чи в каструлю, чи 
в горнець. Видоїне раз провертают чи три раз. Там Фв горнець. Видоїне раз провертают чи три раз. Там 
старалися чим більше надоїт, і кров би вже доїв. ПодоФстаралися чим більше надоїт, і кров би вже доїв. Подо
їли, пішли їсти люде, а вівці в кошарі стоят, лежат. Як Фїли, пішли їсти люде, а вівці в кошарі стоят, лежат. Як 
поїли, є така колиба, шатр такий – ватажка, да. Там є Фпоїли, є така колиба, шатр такий – ватажка, да. Там є 
бочка деревляна велика, може, на двісті літрів, може, Фбочка деревляна велика, може, на двісті літрів, може, 

Е
І  коли зганяют перший раз, весною, від десятого до 

Е
І  коли зганяют перший раз, весною, від десятого до 
двадцятого мая у нас, по погоді, і в той день кличеться 

Е
двадцятого мая у нас, по погоді, і в той день кличеться 
мішання, коли зганяют. Там кошару роблят, щоб вівці 

Е
мішання, коли зганяют. Там кошару роблят, щоб вівці 
не розтеклись, там сплят біля них попід смерекою, Ене розтеклись, там сплят біля них попід смерекою, Ев  польових умовах, рано випускают чередой. Дуже Ев  польових умовах, рано випускают чередой. Дуже 
слабо доят, і то вівці згоняют без ягнят, ягнята дома Еслабо доят, і то вівці згоняют без ягнят, ягнята дома 
остаються. Рано випускают, і кожний зі своїми вівцяЕостаються. Рано випускают, і кожний зі своїми вівця
ми іде пасти їх туди, де краща трава, аби напаслись. Еми іде пасти їх туди, де краща трава, аби напаслись. 
Тоді десь біля восьмої-дев’ятої годин вівці зганяют у ЕТоді десь біля восьмої-дев’ятої годин вівці зганяют у 
кошари і міряют – ті вівчарі, що будуть вівчарити, то Екошари і міряют – ті вівчарі, що будуть вівчарити, то 
рівно плотик є, і трунки такі, там кожен сідат, кошара Ерівно плотик є, і трунки такі, там кожен сідат, кошара 
обща та сі поділена на дрібні, і  кожний сідат хазяїн Еобща та сі поділена на дрібні, і  кожний сідат хазяїн 
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дні – вівторок, четвер, субота. Якщо благовісні дні на 
суботу чи на вівторок, то не роблять мішання. Ватаг 
приготовився, і  вівчарі приганяют вівці. Заганяют у 
ватажку – то вже не така кошара, як коли на міру доят, 
то вже обща кошара. Вівчарі сідают, їх вже чотири або 
п’ять, і вони вже знают, скільки овець і скільки воріт 
таких маленьких, щоб вівця та стала. Стережут аку-
ратно. Вівчарі сідают і доят. Доят у відра, бо то зручні-
ше. Надоїв відро і поніс там підватажку. То такий ша-
лаш. Давно робили із смерекової кори, а тепер є толь, 
і скрутить. Ідут туди, понесут там молоко. А там ізва-
таг, той, що бере молоко, хазяїн того молока, стереже, 
бо пес може залізти, і  вівця може залізти й випити 
молоко, там мусить один зберігати, і  все дивит, щоб 
огінь постійно був. Видоїли – це який у них звичай: чи 
після дойки їдять, чи до дойки. Там, де я був, то до до-
йки вечеряли. Тепер, як видоїли молоко, старший ві-
вчар і хозяїн, є в них знову таке відро, щоб під мішан-
ня поміряли стаканом, чи точно таку міру, поміряли, 
скілько там є молока у тому відрі. І те відро вообще 
зберігають, ним постійно міряють, і  поміряли  – він 
дістав дванадцять чи п’ятнадцять гілет. Получив 
спершу много молока є. Тоді то то молоко ізливают у 
бутину – бочку дерев’яну, якщо не хватає бутини – ви-
ливають у кватеру. Міряют не по закінченні дойки, а й 
серед дойки. Вже як всьо зміряли, молоко там стоїт, 
тоді треба сир робити. Для того є із жолудка теляти, 
молодого теляти, яке не їло сіно, ніякого корма, а тіль-
ки молоко ссало у корови, такоє теля ріжут у чотири-
п’ять тижнів, чисто, акуратно, і  той жолудок, по-
нашому те кличут «ґляґ». Там доливают ще молока 
того, бо треба помити файно, перебрати, щоб не було 
в ньому, що телято наїло. Файно перебрати, вимити, 
а тоді молоко бавлят у то то. І той жолудок саме вико-
ристовуют – посолят, зашиют, зав’яжут і на грядку по-
ложать – нехай сохне, або у дим’янки клали коптити. 
І після, то вже дозріло, берут і ідут у полину – тут мо-
локо: сир робити, ґляґати молоко. У відрі (люди вже 
знають) розбавляють дві ложки чи одну ложку того 
ґляґу – заґляґали. Той хозяїн, котрий робить сир, вже 
знає, кільки треба покласти, мусить знати концентра-
цію. І тоді розмішав у полоник (така купка дерев’яна), 
вода там, і розмішав, і тоді в бочку, і в котел – він вже 
розраховує, скільки треба, накрив, щоб комарі не па-
дали, цідилом чи другим полотном. Щоб акуратно і 
чисто було. Там дуже чисто, хоч і в полонині. Чисто 
роблять, чесно. І дивляться – зверху вийшла жинти-
ця – зверху такоє синенькоє. Попробує – така велика 
ложка, і він дивиться, що молоко так як ніби закисло, 
подібно до того. Якщо воно твердоє стає, тоді він його 
ділит – перехрестит і тоді нарівно поділит. І є така мі-
шалка – такий обруч круглий, такі радіуси, і тут такий 
великий стержень. І тим розіб’є, аби гудоцки не було. 
І  що основноє  – аби то бочка та і котел біля тепла 
були. Підкладают невелико, аби тепло було, бо як хо-
лодне, воно не збираєтся. Розбив, розмішав і згортає – 
збирати, збирати, збирати. І збере такий бузок, такий 
що і не може підняти. У воді то взяти легко, а з води 
витягне – то то важке! Другий міх підкладе – із полот-
на конопляного, аби стелилася, щоб відти просочува-
лася жинтиця. І тоді єдин другому поможе, і то вивер-
нут у міх. А доти ще зроблено кладь. Велика жердь – 
п’ять-шість метрів, діаметром десять сантиметрів, 
і  вонa кладеться нахило, і  той міх прив’язуют до тої 
жерді. А  жердь високо, аби стікало. Як прив’язали, 

в той міх кладут там гілету, аби стікало у відро. Зро-
блят там сир – будзь, він вже зробив. А з тим, що ли-
шилося, та жинтиця, – роблят далі. Кладут там біля 
тієї ватажки, під колибом, є такий пристрій спеціаль-
но, що на нім гак довгий, і на держаку назубрене, і ко-
тел піднімають, і кладут на ту жердину, а та жердина 
на стовпу поворочаєтся, крутиться, і там дивлят, аби 
на вогні, підкладуют огеня – то вариться урдо. Із тих 
остатків вариться урдо. То треба так варити, щоб воно 
не закипіло. Аби не закипіло, і то треба постійну ува-
гу. Як закипіло, то не вдалося. Треба навички мати, 
і  тоді простіше простого. І  є така мітла маленька, із 
хвої зроблена, або кора з хвоїн – молодих таких галу-
зок, кора познімаєтся, і то таку мітлу зроблят, і тоже із 
другим держаком. І от коли над вогнем варится, і по-
стійно туй мітлой мішат, і туди по стінках котла, і вза-
галі постійно мішат, аби не пригоріло – тоді вже і вкус 
не тот. Мішат, мішат, і всьо то, що остало, всьо то під-
нят на гори – такий товщини і п’ять сантиметрів, і ві-
сім, і  десять, скільки того  є. І  тоді бере, як воно все 
підняло гори, і більше варити не треба, котел на тому 
жерді відсувають в сторону, чуть, воно легко так ро-
бить. Так повернув і бере друшляк, і сцеляє, і у мішок 
невеликий тоже пов’язав, і хай воно там с[о]хне. А ту 
жинтицю, що осталася, дают вівцям, козам, хто хоче 
пити. Є для цього спеціальні корита, не малі. І само-
гонку з того робили, але я не робив. Пити – пив. Якщо 
у мене тільки один буц, ну то поставив, я на коня, і до-
дому. А дома він мусить стояти. Сир плотний такий, 
а дома стоїть, даки в ньому дірки не набудуть. І він на 
вкус тоді кислий. Тоді кришат руками, мяцкают, солят, 
ну так, щоб чуть пересолити, чуть-чуть пересолений, 
і тоді його так помісили, і бажано у деревляну бочівку 
невелику, там і складувать так твердо. А у сиро, щоб 
грудок не було, так акуратно. І там його розтопчуть, 
у  тих бочівках, а  урду мішают. Но дивляться  – того 
сира много, а  урди у десять-п’ятнадцять раз менше, 
гарантовано, так дивляться, сир ріжуть, і до того урди 
вержуть – там вже міркуються: дві жмені, три. І тоже 
перемішати акуратно, і в бочечку. То зробив, впоряд-
кував і можеш і їсти. Я, наприклад, дуже люблю той 
сир свіжий – він дуже солодкий і такий вкусний! Там і 
склали, тоді листям хриню прикрили сир, поклали 
кружечка дерев’яні, на кружечка – камінь або два-три, 
аби то стискало. І  то через день знову підоймиться 
жинтиця  – рідина. Ту рідину виливают свиням, но 
його можна вживати. А крошене – через місяць. Може 
стояти і п’ять годів. Плісня робиться, то треба обчи-
щати. Так стояло. Тепер начали в банки класти. Стоїть 
місяць в бочці, а тоді в банках півлітрові, простерілі-
зують, і в банках. А у бочці – треба йти кожний тиж-
день обчищати, щоб плісні не було. Бринзу із ріпою 
їли. В основном ради сиру тримають вівці. 

ПОМИНКИ Печуть калач, їдять, коли вечеря. Так ладят, 
усього наладят. Тепер то столько усього наладят! Ко-
лачі всякіє – це хліб, це повидло в них чи сир. Всякі 
напечуть. Може бути слоєчкі, і так наріжуться, а мо-
жуть на противень (чи як ви кличете), на тепшу, на-
кладе, звичайно печеться, любі, які хто задумує, і то 
все колач. Не було [колись]. Лиш хліб був колись, хліб 
єден. Чорний, цей вівсяний, ощіпки, напечуть у печі. 
Це зараз купиш, що хочеш. Комашня – це гостина, ко-
машня, то значить там мертвий, зв’язано з мертвим. 
Обов’язково мили руки, як приходили [з кладови-
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І
знають) розбавляють дві ложки чи одну ложку того 

І
знають) розбавляють дві ложки чи одну ложку того 
ґляґу – заґляґали. Той хозяїн, котрий робить сир, вже Іґляґу – заґляґали. Той хозяїн, котрий робить сир, вже 
знає, кільки треба покласти, мусить знати концентраІзнає, кільки треба покласти, мусить знати концентра
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вода там, і розмішав, і тоді в бочку, і в котел – він вже Івода там, і розмішав, і тоді в бочку, і в котел – він вже 
розраховує, скільки треба, накрив, щоб комарі не паІрозраховує, скільки треба, накрив, щоб комарі не па
дали, цідилом чи другим полотном. Щоб акуратно і Ідали, цідилом чи другим полотном. Щоб акуратно і 
чисто було. Там дуже чисто, хоч і в полонині. Чисто Ічисто було. Там дуже чисто, хоч і в полонині. Чисто 
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ложать – нехай сохне, або у дим’янки клали коптити. 
І після, то вже дозріло, берут і ідут у полину – тут моМІ після, то вже дозріло, берут і ідут у полину – тут мо-М-
локо: сир робити, ґляґати молоко. У відрі (люди вже Млоко: сир робити, ґляґати молоко. У відрі (люди вже 
знають) розбавляють дві ложки чи одну ложку того Мзнають) розбавляють дві ложки чи одну ложку того 
ґляґу – заґляґали. Той хозяїн, котрий робить сир, вже Мґляґу – заґляґали. Той хозяїн, котрий робить сир, вже 
знає, кільки треба покласти, мусить знати концентраМзнає, кільки треба покласти, мусить знати концентра
цію. І тоді розмішав у полоник (така купка дерев’яна), Мцію. І тоді розмішав у полоник (така купка дерев’яна), 
вода там, і розмішав, і тоді в бочку, і в котел – він вже Мвода там, і розмішав, і тоді в бочку, і в котел – він вже 
розраховує, скільки треба, накрив, щоб комарі не паМрозраховує, скільки треба, накрив, щоб комарі не па
дали, цідилом чи другим полотном. Щоб акуратно і Мдали, цідилом чи другим полотном. Щоб акуратно і 
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тоді треба сир робити. Для того є із жолудка теляти, 
молодого теляти, яке не їло сіно, ніякого корма, а тіль Фмолодого теляти, яке не їло сіно, ніякого корма, а тіль- Ф-
ки молоко ссало у корови, такоє теля ріжут у чотири- Фки молоко ссало у корови, такоє теля ріжут у чотири-
п’ять тижнів, чисто, акуратно, і  той жолудок, по- Фп’ять тижнів, чисто, акуратно, і  той жолудок, по-
нашому те кличут «ґляґ». Там доливают ще молока Фнашому те кличут «ґляґ». Там доливают ще молока 
того, бо треба помити файно, перебрати, щоб не було Фтого, бо треба помити файно, перебрати, щоб не було 
в ньому, що телято наїло. Файно перебрати, вимити, Фв ньому, що телято наїло. Файно перебрати, вимити, 
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у мене тільки один буц, ну то поставив, я на коня, і доФу мене тільки один буц, ну то поставив, я на коня, і до
дому. А дома він мусить стояти. Сир плотний такий, Фдому. А дома він мусить стояти. Сир плотний такий, 
а дома стоїть, даки в ньому дірки не набудуть. І він на Фа дома стоїть, даки в ньому дірки не набудуть. І він на 
вкус тоді кислий. Тоді кришат руками, мяцкают, солят, Фвкус тоді кислий. Тоді кришат руками, мяцкают, солят, 
ну так, щоб чуть пересолити, чуть-чуть пересолений, Фну так, щоб чуть пересолити, чуть-чуть пересолений, 
і тоді його так помісили, і бажано у деревляну бочівку Фі тоді його так помісили, і бажано у деревляну бочівку 
невелику, там і складувать так твердо. А у сиро, щоб Фневелику, там і складувать так твердо. А у сиро, щоб 
грудок не було, так акуратно. І там його розтопчуть, Фгрудок не було, так акуратно. І там його розтопчуть, 
у  тих бочівках, а  урду мішают. Но дивляться  – того Фу  тих бочівках, а  урду мішают. Но дивляться  – того 
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сім, і  десять, скільки того  є. І  тоді бере, як воно все 
підняло гори, і більше варити не треба, котел на тому Епідняло гори, і більше варити не треба, котел на тому 
жерді відсувають в сторону, чуть, воно легко так роЕжерді відсувають в сторону, чуть, воно легко так роЕбить. Так повернув і бере друшляк, і сцеляє, і у мішок Ебить. Так повернув і бере друшляк, і сцеляє, і у мішок 
невеликий тоже пов’язав, і хай воно там с[о]хне. А ту Еневеликий тоже пов’язав, і хай воно там с[о]хне. А ту 
жинтицю, що осталася, дают вівцям, козам, хто хоче Ежинтицю, що осталася, дают вівцям, козам, хто хоче 
пити. Є для цього спеціальні корита, не малі. І самоЕпити. Є для цього спеціальні корита, не малі. І само
гонку з того робили, але я не робив. Пити – пив. Якщо Егонку з того робили, але я не робив. Пити – пив. Якщо 
у мене тільки один буц, ну то поставив, я на коня, і доЕу мене тільки один буц, ну то поставив, я на коня, і до
дому. А дома він мусить стояти. Сир плотний такий, Едому. А дома він мусить стояти. Сир плотний такий, 
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ща]. На вулиці хазяйка чи хто  – відро води, горня і 
рушник. Готували на комашню голубці, бульйон, ріпу, 
м’ясо варят та ріпи дают, салати які, а колись не було – 
лиш голубці, ріпа була з м’ясом, та й усьо, пироги. По-
чинали з голубців – давно не було ріпи, якась крупа 
була, тепер файно. Компот варили. Тепер доста там 
п’ють. Бажано псалтирю ладят у піст, не у М’ясниці, 
в основном у піст. Далі обід. Хазяїн готує, кличе хоть 
дві собі, закличем сусіда. На свої продукти, ніц нічо-
го не несуть. Не кожного року, як задумає собі люди-
на. І давно так робили, як наші діди робили, так і ми 
робимо. 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Дубино

Записала Л. Артюх 1988 р. у с. Дубино  
Мукачівського р-ну Закарпатської обл. 

від Довбуша Михайла Юрійовича, 1919 р. н.,  
та Попко Олени Василівни, 1930 р. н. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Хліб у борозну не закопують при 
оранці. Як сіяти ходили, клебанець [шапку] зняв, пе-
рехрестився і зачав сіяти. Як ішов чоловік перший раз 
сіяти, нічого нікому не говорив, не клонився, люльку 
набік кидав, не брав до рота. Хліб не брав. У нову со-
рочку не вбирався. У  ниву не закопували нич. Коли 
хліб достиг [жито, кукурудза], то робили вінець жен-
ці хазяїнові, а хазяїн їм платить. А той вінок ставив у 
хаті. Трохи стояв, тоді молотив. [...] Сватати молодий 
іде й староста – мужик. Хліб не беруть. Нич не несуть. 
Батьки молодої гостили, як вже ся договорили. Хлі-
бовник – несуть на нім колач до розпису.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Давніше: каша густа пшоняна, 
голубці теж з пшоном, хліб білий, бідні – чорний, кури 
варили, поливка з лапшою, лапша  – лашка, м’ясо з 
крумплями. Остання страва – голубці й куряче м’ясо. 
Тепер котлети крутять, шинку, ковбасу ставлять, а то 
все, як було. Крумплі тримають у пивницях, колись 
пивниць не було, лише ями.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай давно пекли. Кожній, хто 
несе курицю, пекли коровай. Називався «колач». Мо-
лода до церкви йшла божитися. А жони –свашки – не-
сли кожна свій колач. Їх пекли у тепличках [формах]. 
І в молодого пекли. Тепер теж в обох печуть, але віша-
ють на стіл перед молодими. На третій день розріжуть 
всім той колач-коровай. Тепер красно прибирається 
тістом, колись того не було. Узори роблять з тіста. 
Барвінку нема. Яблуко не ставлять. Часник у вінок 
не заплітають. Сокачка котрась – поварка – пече ко-
лачі. Без обряду, наче борщ варить. Для молодих. Для 
свашок, тепер ніт, років шість залишили їм пекти. На 
сільраду одну штуку. У церкву одну штуку церковни-
кові. Котра пече, та  й з печі вимітає. Співали, тепер 
мало співають. Коли виймали, жінок садили, щоб не 
стояли. Коли звали на весілля, не брали колачі. Тепер 
мама з татом ходять кликати на весілля, а колись мо-
лоді окремо одне від одного ходили: «Просили няньо, 
мама, і я прошу, жеби-сь прийшли до нас на свадьбу». 
Тепер кажуть «на весілля». Молода з молодим через 
тиждень ходили до її мами, колач не несли, вона їх 
гостила. Доти вона [молода] не ходить до мами, а тоді 
вже буде ходити.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрія – Андріїв день. Давно свято. Дівки варили га-
лушки, писали ім’я хлопця. Котра виловить яке ім’я, то 
в чоловіка буде те ім’я. Поклали в тарілку води на ніч. 
Сниться, що хлопець іде через воду, щоб хлопець давав 
води. Той і буде чоловік.  [...] Шостого января. Зранку 
ладили їсти дванадцять блюд пісних: фасулю варену, 
крумплі до фасулі, гриби й на поливку гриби, фанки – 
тісто кисне, на олії пекли (щось подібне до пампушок, 
без начинки), з сахарьом, рибу пекли, часник, цибуля, 
оріхи. Горілка, вино найбільше старі пили, тепер більше 
горілка. Куті не було. Керечун, крайчун пекли – коро-
вай кругленький, там всередину ставили те само, що на 
столі, і три зубки часнику втикали. Це бабська така во-
рожка. Єслі голова боліла, курили тим часником, і для 
корови од хвороби курили. Їли на Новий рік. О шостій 
годині місцевого часу на голос дзвона. Й тепер печуть 
керечун. О дванадцятій годині ночі в церкві всенощна. 
Ложку для відсутнього з родини клали і тепер кладуть. 
Мертвих не згадують. На Верховині  – Воловецький 
район – кликали Мороза, тут не було. Солому розсте-
люють по долу, оріхи сиплють, діти збирають оріхи й 
радіють. Страви на столі, а під столівку під керечун – 
отаву. То була ворожка така, щоб се сіно родило. Сіно 
по святі виносили худобі. Ланцем не затикали стіл, на 
Верховині було. Желізо треба покласти [підкову]. Ха-
зяйка коб сяде, не сміє вставати, коб квочки сідали. 
Всеношна. Рано після церкви сідали до столу. [Ножем 
можна користуватися.] Колють кабана перед Різдвом. 
Страви: ковбаси смажені з м’ясом і часноком – пікниці, 
кров’янка – гурка, салтисон – шойт, холодець варили, 
капусту з м’ясом, пекли колачі. Борщ не варили. Колач 
був особий – коло керечуна, ішли з ним на воду. Прине-
сли воду, ставили його назад на стіл. Їли теж на Василя. 
До вісімнадцятого января – Ордана – весілля не гуляли. 
І  в піст не було [весілля]. Василя  – Новий рік чотир-
надцятого января. Діти ходили щедрували, вінчували, 
давно посівали. Крайчун різали, колач різали. Худобі 
те місце, де сіль була запечена, найперше коровам: ко-
рова – пес – мачка [кішка]. На вугликах не ворожили. 
Бабин вечір – перед Орданом три рази піднімали му-
жики [куми, зяті] бабу, в котрої родився перший онук, 
догори. А вона їх горілкою частувала. Пісний вечір, як 
і Святий вечір. Готовили пісне так само, як і на Святий 
вечір. На Бабин вечір хрестики малюють красков на 
окнах, дверях, на стодолі, стайні. Йордана – Водокще. 
Свято. Воду святили на ріці, тепер – у церкві. Часнок 
святять. Несуть воду святить до церкви, колись свяще-
ну брали з потока. Воду зберігають, вона помічна. Не 
піст, усе їдять. Всеїдні дні. Сиропусна неділя. Доти їли 
м’ясо, а потому сир їли. Давно на Сиропуст м’яса не їли. 
Тепер грішать. З сиру робили: колачі з сиром, пироги 
варені [вареники] з сиром, з маслом і сметаною. Гості 
ходили, танці встроювали.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» До хресних ходили, до 
баби не ходили. Й  онуки вечерю не носили. Носили 
вечерю бідному, подарки тим, хто сам не має [старці]. 
Тепер мало колядують, тільки по родичах. Вечерю не 
носили до бабів, бо вони були багаті. Носили бідним, 
старшим, які не мали нічого.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Колядували не перебра-
ні, в своїх народних строях. Співали до хазяїна, хазяй-
ки, дітям. Знайомих гостили, а  чужим давали оріхи, 
ябка [яблука], хліб.

МУКАЧІВСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua

І
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Тепер котлети крутять, шинку, ковбасу ставлять, а то 
все, як було. Крумплі тримають у пивницях, колись Івсе, як було. Крумплі тримають у пивницях, колись 
пивниць не було, лише ями. Іпивниць не було, лише ями.

Кор ІКоровай давно пекли. Кожній, хто Іовай давно пекли. Кожній, хто 
несе курицю, пекли коровай. Називався «колач». МоІнесе курицю, пекли коровай. Називався «колач». Мо
лода до церкви йшла божитися. А жони –свашкиІлода до церкви йшла божитися. А жони –свашки
сли кожна свій колач. Їх пекли у тепличках [формах]. Ісли кожна свій колач. Їх пекли у тепличках [формах]. 
І в молодого пекли. Тепер теж в обох печуть, але вішаІІ в молодого пекли. Тепер теж в обох печуть, але віша
ють на стіл перед молодими. На третій день розріжуть Іють на стіл перед молодими. На третій день розріжуть 

М
хаті. Трохи стояв, тоді молотив. [...] Сватати молодий 

М
хаті. Трохи стояв, тоді молотив. [...] Сватати молодий 
іде й староста – мужик. Хліб не беруть. Нич не несуть. 

М
іде й староста – мужик. Хліб не беруть. Нич не несуть. 
Батьки молодої гостили, як вже ся договорили. Хлі
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Батьки молодої гостили, як вже ся договорили. Хлі-
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бовник – несуть на нім колач до розпису.

М
бовник – несуть на нім колач до розпису.

вніше: каша густа пшоняна, 

М
вніше: каша густа пшоняна, 

лубці теж з пшоном, хліб білий, бідні – чорний, кури Млубці теж з пшоном, хліб білий, бідні – чорний, кури 
варили, поливка з лапшою, лапша  – лаМварили, поливка з лапшою, лапша  – лаМшка, м’ясо з Мшка, м’ясо з 
крумплями. Остання страва – голубці й куряче м’ясо. Мкрумплями. Остання страва – голубці й куряче м’ясо. 
Тепер котлети крутять, шинку, ковбасу ставлять, а то МТепер котлети крутять, шинку, ковбасу ставлять, а то 
все, як було. Крумплі тримають у пивницях, колись Мвсе, як було. Крумплі тримають у пивницях, колись 

овай давно пекли. Кожній, хто Мовай давно пекли. Кожній, хто 
несе курицю, пекли коровай. Називався «колач». МоМнесе курицю, пекли коровай. Називався «колач». Мо
лода до церкви йшла божитися. А жони –свашкиМлода до церкви йшла божитися. А жони –свашки

І  в піст не було [весілля]. Василя  – Новий рік чотир

М
І  в піст не було [весілля]. Василя  – Новий рік чотир
надцятого января. Діти ходили щедрували, вінчували, Мнадцятого января. Діти ходили щедрували, вінчували, 
давно посівали. Крайчун різали, колач різали. Худобі Мдавно посівали. Крайчун різали, колач різали. Худобі 
те місце, де сіль була запечена, найперше коровам: коМте місце, де сіль була запечена, найперше коровам: ко

Ф
радіють. Страви на столі, а під столівку під керечун – 

Ф
радіють. Страви на столі, а під столівку під керечун – 
отаву. То була ворожка така, щоб се сіно родило. Сіно 

Ф
отаву. То була ворожка така, щоб се сіно родило. Сіно 

Фрочку не вбирався. У  ниву не закопували нич. Коли Фрочку не вбирався. У  ниву не закопували нич. Коли 
хліб достиг [жито, кукурудза], то робили вінець жен Фхліб достиг [жито, кукурудза], то робили вінець жен- Ф-
ці хазяїнові, а хазяїн їм платить. А той вінок ставив у Фці хазяїнові, а хазяїн їм платить. А той вінок ставив у 
хаті. Трохи стояв, тоді молотив. [...] Сватати молодий Фхаті. Трохи стояв, тоді молотив. [...] Сватати молодий 
іде й староста – мужик. Хліб не беруть. Нич не несуть. Фіде й староста – мужик. Хліб не беруть. Нич не несуть. Ф

по святі виносили худобі. Ланцем не затикали стіл, на 

Ф
по святі виносили худобі. Ланцем не затикали стіл, на 
Верховині було. Желізо треба покласти [підкову]. Ха

Ф
Верховині було. Желізо треба покласти [підкову]. Ха
зяйка коб сяде, не сміє вставати, коб квочки сідали. 

Ф
зяйка коб сяде, не сміє вставати, коб квочки сідали. 
Всеношна. Рано після церкви сідали до столу. [Ножем ФВсеношна. Рано після церкви сідали до столу. [Ножем 
можна користуватися.] Колють кабана перед Різдвом. Фможна користуватися.] Колють кабана перед Різдвом. 
Страви: ковбаси смажені з м’ясом і часноком – піФСтрави: ковбаси смажені з м’ясом і часноком – пі
кров’янка – гуФкров’янка – гукров’янка – гукров’янка – гуФкров’янка – гукров’янка – гурка, салтисон – шойт, холодець варили, Фрка, салтисон – шойт, холодець варили, кров’янка – гурка, салтисон – шойт, холодець варили, кров’янка – гуФкров’янка – гурка, салтисон – шойт, холодець варили, кров’янка – гу
капусту з м’ясом, пекли колачі. Борщ не варили. Колач Фкапусту з м’ясом, пекли колачі. Борщ не варили. Колач 
був особий – коло керечуна, ішли з ним на воду. ПринеФбув особий – коло керечуна, ішли з ним на воду. Прине
сли воду, ставили його назад на стіл. Їли теж на Василя. Фсли воду, ставили його назад на стіл. Їли теж на Василя. 
До вісімнадцятого января – Ордана – весілля не гуляли. ФДо вісімнадцятого января – Ордана – весілля не гуляли. 
І  в піст не було [весілля]. Василя  – Новий рік чотирФІ  в піст не було [весілля]. Василя  – Новий рік чотир

Е
керечун. О дванадцятій годині ночі в церкві всенощна. 

Е
керечун. О дванадцятій годині ночі в церкві всенощна. 
Ложку для відсутнього з родини клали і тепер кладуть. 

Е
Ложку для відсутнього з родини клали і тепер кладуть. 
Мертвих не згадують. На Верховині  – Воловецький 

Е
Мертвих не згадують. На Верховині  – Воловецький 
район – кликали Мороза, тут не було. Солому розстеЕрайон – кликали Мороза, тут не було. Солому розсте
люють по долу, оріхи сиплють, діти збирають оріхи й Елюють по долу, оріхи сиплють, діти збирають оріхи й 
радіють. Страви на столі, а під столівку під керечун – Ерадіють. Страви на столі, а під столівку під керечун – 
отаву. То була ворожка така, щоб се сіно родило. Сіно Еотаву. То була ворожка така, щоб се сіно родило. Сіно Епо святі виносили худобі. Ланцем не затикали стіл, на Епо святі виносили худобі. Ланцем не затикали стіл, на 
Верховині було. Желізо треба покласти [підкову]. ХаЕВерховині було. Желізо треба покласти [підкову]. Ха
зяйка коб сяде, не сміє вставати, коб квочки сідали. Езяйка коб сяде, не сміє вставати, коб квочки сідали. 
Всеношна. Рано після церкви сідали до столу. [Ножем ЕВсеношна. Рано після церкви сідали до столу. [Ножем 
можна користуватися.] Колють кабана перед Різдвом. Еможна користуватися.] Колють кабана перед Різдвом. 



84 ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Вели-
ке говіння на Великий піст. Понеділок – посуду миють, 
вже лем все буле з олієм. Фанки – коржі з кислого тіс-
та на перший день – і крумплі. А було, що обходились 
крумплями печеними. Середопусна середа в церкві, 
а  хрестів не знають.  [...] Страсна п’ятниця. Не роби-
ли, не їли, постили тяжко. До вечора. Та вже з недавна 
старі робили, а молоді не постили. Цвітна неділя – за 
тиждень до Паски. Рубають шутки з лози, святиться 
в церкві, на діжку, де паску замішано, гілку кладуть. 
В суботу паски печуть, в п’ятницю не вільно. Три паски 
пекли. І тепер. Три – єдну велику і дві малі. Паска пше-
нишна, з яйцями, молоком, цукром, на дріжджах (тоді 
ще на квасу з хліба). Яйця красили – галка була – один 
колір од цибулі. Тепер пишуть писанки. А ще бувало, 
що кумуничка – листочок різьблений із травички, його 
прив’язували до яйця і опускали в фарбу. Писанки вже 
у [19]30-ті роки з’явилися на три-чотири коліру.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Паска. Всеночна. Вранці з церкви 
спокійно йшли. Сідали до столу. Паску начинають, 
яйце, сир, масло, сіль свячена. Яйце не ділили, всім 
по одному давали. Шкаралупки од свячених яєць кла-
дуть в банку. Помагають од хвороби  – підкурюють. 
Приказують: «Як скоро люди тікавуть, так щоб хво-
роба втікла». Крихти од паски в банку, теж помагають 
од хвороби. На понеділок водою обливаються, аж до 
Юрія. Не можна се обіжать.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Одвід-
ки – полуди. Приходили з почестями, несли в корзи-
нах водку, вино, закуски самоліпші. Жінки. Чоловіки 
тільки звані ходили. Гостилися. Сейчас у больницю 
носять торт, горілку. Коли баба була, дитину купала, 
на коритя гроші клали й угощали її. Помиванки були, 
руки мили одна одній баба й породілля. Як пупок по-
дивилася, зіллям лікувала. Подарок і випивку получа-
ла. Через неділю після народження ім’я нарікають, ра-
ніше в той же день нарікали, коли вродився. Іменини 
в день Святого патрона. Бідно жили, не справляли за 
чехів, тепер багато живуть, справляють іменини.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Перейма. Коли свадьба прихо-
дить у двір, старі сватові просять пропуск, бояри літру 
дають – пропуск. [...] [За столом] свашки требують у 
молодого курицю за свою молоду. Ті підставляють не-
справжню курку, а потім давуть справжню, але перед 
тим пожартують. Курку варену давуть з начинкою з 
м’ясним соусом. Свашки їдять за молоду невістку.

ХУСТСЬКИЙ РАЙОН
с. Іза

Записала Л. Артюх 1988 р. у с. Іза  
Хустського р-ну Закарпатської обл. 
від Кадар Юлини Марківни, 1921 р. н. 

ЧАСТУВАННЯ НА ВЕЧОРНИЦЯХ, СКЛАДКАХ Сіяли 
більше колопні [коноплі], бо родили краще за лен. Сі-
яли коло хижі на керті. Брали й на сім’я на олію. Жони 
платилися на вечорницях у грудні місяці до марта. 
То на десять червінців, а дрова самі несли. Коли собі 
задумали, могли собі тенгериці – кукурудзяної муки 
зварити. Гудаки приводили, грали коломийки, співа-
ли, танцювали. Палили палюки, никали, котрий котру 
любить. Як веретено впаде, то хлопець піднімав, цю-
лював любаску.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Не пекли хліб у п’ятницю, бо не 
було гутно – гріх. Якби зарічні, старші жони, обче всі. 
Молоді жони слухали, що старші скажуть, а тепер не 
слухають. Не можна порзнати в цей же день. [...] Гла-
восіки. Капусту не можна сікти, їсти. Часник, цибулю 
можна, рибу не їсти, бо то кров має. Все те не їдять, що 
має назву «головка». Теж пуст.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Трьох святих – Ва-
силь, Григорій і Йоан – Празник у селі і церкві, теж по-
минають Василів, Григоріїв і Йванів. А за живими по-
минок во здравіє, а за мертвими поминок за упокой. 
На Благовіщення несуть поминок. [...] 28 серпня – Бо-
городиці. Це Празник у селі – Храм церкви. Празник, 
як на Великдень чи на Різдво. Кличуть у гості. М’ясо, 
рулети чинять, одбивні печуть із свинини, кури опіка-
вуть – кожу луплять, набивають мелайнов муков і по-
трох. І м’ясо яловичина, цибуля, попер [перець], сіль, 
яйця, масло, вегета. Позашивають, одварюють, кла-
дуть у тепшу [форму], в масть свинську [смалець], аби 
засмажилось. Хоч гарячим, хоч холодним їдять. Ребра 
телячі начиняють так само, пліву обтинають, кладуть 
начинку. Сало, шоудер [стегно] свинське коптять, 
ребра, голова, ковбаски. Голубці, як закон. Дрібнень-
кі, як палець. Левеш курячий [поливка] з дорочками 
[локшиною] – остання страва. На всі застілля: й на по-
хорон, і  на свадьбу. Коло церкви гуляють, моляться, 
а гостяться вдома.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ В  понеділок, ві-
второк по Великодню поминають у церкві, несуть по-
минач. У Хомину неділю ідуть на кладбище, служать 
панахиди. На Хомину неділю дітям, до чотирнадця-
ти років померлим, несуть писанки на могилу – дві-
десять штук. Григорій – Юря – ці живий, ці мертвий є 
Григорій, моляться за него, хліб несуть у церкву. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
Великдень. Писані яйця писали лаком і давно воском, 
год п’ятнадцять тому. Пищиком писали, бо тепер ся 
лінують молоді, а старі вже не можуть писати. Тепер 
зварили, пишуть. Може бути фарба жовта, червона, 
зелена, синя, чорна, розсоляна  – рожево-синяво-сві-
тосинє. Хліб не пекли, лише паски, з білої муки, а ра-
ніше могли додавати й ярчану, й  тин гречану муку, 
з ячменю.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Солонина, куриця, ковбаси, тісто 
понапікали, суль, чеснок святили. Чеснок клали худо-
бі в хлів, може, й од бусуркань, щоб молоко не одби-
рали. Посвятили. У кошарках святили – партицювка. 
Бігли скоро домов. Сіли до столу. Найстарший хазяїн 
хижі налив по погарчику. Брав першу паску і брали 
по писанці. Крихти од паски й шкаралупи од свячених 
яєць клали у огень, бо по свяченому не годно ходити. 
Огень коло церкви не палили. [...] Від бусуркань, що 
беруть молоко від корів, на Великдень клали свячену 
сіль і пшеницю. На Великдень святять паску, яйця, 
сновдирь [начинений шлунок], сало, курку, яйця, 
пшеницю й сіль.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Риби у Петрівку їдять, бо пуст. [На Маковія] воду 
святять, мак, мед, косиці з васильок, солом’янночки, 
раніше й рум’янок, м’яту. До церкви не їдять, посту-
ють. Їдять після служби. П’ють свячену воду, тоді 
обідають. Коржів з маком не пекли. Спас називало сі 

http://www.etnolog.org.ua

І
чехів, тепер багато живуть, справляють іменини.

І
чехів, тепер багато живуть, справляють іменини.

ТІЛЛЯ ВЕСІЛЬ ІТІЛЛЯ ВЕСІЛЬН ІНЕ ІЕ Пер ІПер
дить у двір, старі сватові просять пропуск, бояри літру Ідить у двір, старі сватові просять пропуск, бояри літру 
дають – пропуск. [...] [За столом] свашки требують у Ідають – пропуск. [...] [За столом] свашки требують у 
молодого курицю за свою молоду. Ті підставляють неІмолодого курицю за свою молоду. Ті підставляють не
справжню курку, а потім давуть справжню, але перед Ісправжню курку, а потім давуть справжню, але перед 
тим пожартують. Курку варену давуть з начинкою з Ітим пожартують. Курку варену давуть з начинкою з 
м’ясним соусом. Свашки їдять за молоду невістку.Ім’ясним соусом. Свашки їдять за молоду невістку.

М
нах водку, вино, закуски самоліпші. Жінки. Чоловіки 

М
нах водку, вино, закуски самоліпші. Жінки. Чоловіки 

стилися. Сейчас у больницю 

М
стилися. Сейчас у больницю 

носять торт, горілку. Коли баба була, дитину купала, 

М
носять торт, горілку. Коли баба була, дитину купала, 
на коритя гроші клали й угощали її. Поми

М
на коритя гроші клали й угощали її. Поми

М
на коритя гроші клали й угощали її. Помина коритя гроші клали й угощали її. Поми

М
на коритя гроші клали й угощали її. Помина коритя гроші клали й угощали її. Помиванки були, 

М
ванки були, 

руки мили одна одній баба й породілля. Як пупок по

М
руки мили одна одній баба й породілля. Як пупок по
дивилася, зіллям лікувала. Подарок і випивку получа

М
дивилася, зіллям лікувала. Подарок і випивку получа-

М
-

ла. Через неділю після народження ім’я нарікають, раМла. Через неділю після народження ім’я нарікають, ра-М-
ніше в той же день нарікали, коли вродився. Іменини Мніше в той же день нарікали, коли вродився. Іменини 
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ЇФЇЖАФЖАЇЖАЇФЇЖАЇ ПФПОФОМИФМИНФНАФАЛЬФЛЬ
второк по Великодню поминають у церкві, несуть поФвторок по Великодню поминають у церкві, несуть по
минач. У Хомину неділю ідуть на кладбище, служать Фминач. У Хомину неділю ідуть на кладбище, служать 
панахиди. На Хомину неділю дітям, до чотирнадцяФпанахиди. На Хомину неділю дітям, до чотирнадця
ти років померлим, несуть писанки на могилу – дві-Фти років померлим, несуть писанки на могилу – дві-
десять штук. Григорій – ЮряФдесять штук. Григорій – Юря
Григорій, моляться за него, хліб несуть у церкву. ФГригорій, моляться за него, хліб несуть у церкву. 

ТРАВИФТРАВИ
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кі, як палець. ЛеЕкі, як палець. ЛеЕкі, як палець. Лекі, як палець. ЛеЕкі, як палець. Лекі, як палець. Левеш курячий [поливка] з дорочкаЕвеш курячий [поливка] з дорочка
[локшиною] – остання страва. На всі застілля: й на поЕ[локшиною] – остання страва. На всі застілля: й на по
хорон, і  на свадьбу. Коло церкви гуляють, моляться, Ехорон, і  на свадьбу. Коло церкви гуляють, моляться, 
а гостяться вдома.Еа гостяться вдома.

НЕНАЕА В КАЛЕЕ В КАЛЕ
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«Преображеніє». Яблука святять монашки, котрі не 
їдять садовину, доти не їдять, а потім, після посвячен-
ня, їдять. Здвига. Пусний день. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Анд-
рея. Балабухи не пекли. Миколи. Подарки дітям. І за-
раз так. Тоді який пряник, а  тепер більше. Ладять 
усе так, як і на другий празник. Говіли перед Різдвом 
шість тижнів  – Пилипів піст. Дев’ять страв пісних. 
Куті не було, не готують. Борщ з буряка квасний, фа-
сулю варять, крумплі варили, товкли з олією, рибу 
жарять, груші сушені варили, гриби жарять, пироги 
варені з лекваром [варенням зі слив], сливами, з ма-
ком, з капустов, картоплев, левеш грибовий останній. 
На столі скатерть, під скатерть отаву не клали, сніп 
не заносили. Карачун не печуть. Колач печуть, хліб 
печуть. Вечеряли у два-три часа дня, вся сім’я вече-
ряє. Ложку для мертвих з родини не ставили, докупи 
не зв’язували. Всієї страви потроху худобині давали. 
Страву не лишали на столі. А лише тоді, коли челяд-
ник умре, то по комашні залишають на столі всяку 
страву, цілу піч для душі покойного. І воду ставлять. 
Воду геть виливають, а страви худобі дають. Коляду-
вали і зараз колядують, гостять їх. Дівки хлопцям да-
ють гроші, пекли для малих хлопчиків ласощі, давали 
горішки. Гроші збирають на церкву. Потім колядники 
вечеряють тим, що назбирали. Вечерю бабі й кумам 
не носили, пироги теж. На Василя. Новий гуд. Не по-
сівають, не щедрують. Віншували без посівання. На 
Водохщі несуть воду святити, несуть васильки і лен 
у красне пофарбоване. Водохресний вечір  – накану-
ні святили воду увечері й тепер. Пишуть святою во-
дою хрестики, свічкою теж. Сиропусна неділя. До тего 
Герцний тиждень  – сир, масло, ковбасу, нема пусту 
зовсім; Рябий – можна їсти у вівторок, четвер, субо-
ту й неділю; Білий – сиропусний: молоко, яйця, сир, 
масло. Сир коров’ячий, овечий. Бриндза – сир скля-
ганий. Кляг із желудків телячий, овечий. Свинячий 
солять, уцтом [оцтом] заливають. З  молока женти-
цю [сироватку] лляли худобині, сир їли. «Од смета-
ни ноги потівуть»,  – жартують, коли нема сметани  
й масла. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Ковбаса, холодець, м’яса різні 
(одбивні, рулети, куряче м’ясо)  – холодні закуски. 
Картошка з м’ясом, голубці з рисом, коли з тингрича-
ної муки й м’яса. Поливка – левеш. Пелемені з сирим 
м’ясом. Куряче м’ясо з гречкою, або кледники (кнед-

лики) у молоці, на яйцях біла мука, на парі вариться 
цілими. Як не молоко, то куряче м’ясо – розсіл з него.. 
Цілим вариться, а потім ріжеться. Це п’ять-шість год 
тому з’явилися. Колись, років двадцять-тридцять 
тому, голубці з малайної муки або з пшона [готували], 
картошка, трохи вареного м’яса, левеш з молоком. 
І  до війни це було. Коровай не пекли. Калачі по де-
сять печуть, давно з лекваром [лівер] пекли. До кумів 
носили, «нанашками» кумів не називають. Молодиця 
пекла всім калачі, всім з родини молодого. Тепер не є. 
Дома її мама пекла. Дарували калачами.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ На весіллі калачі не роздавали. 
Й кликали без калача. Сватали без хліба. Сватач без 
хліба. При згоді гостили сватача. Молодицю й молодо-
го мати благословляла хлібом при прощанні. Тепер ні. 
Зустрічали (й нині) з хлібом і сіллю, не медом. Коли 
прийде до жениха, молодицю стрічають на воротах. 
Вона конфети мече по всій челяді і пшеницев, а мати її 
пшеницев мече. Лише в него, в неї не посипають. В неї 
в день перед весіллям приходять дружки і дружбів ме-
лайом [кукурудзою] мечуть – дівчата по хлопцях. Пе-
рейми були у Вилятині за Хустом, з хлібом. Тут нема. 
Тут прийдуть, гроші дають, горілку. Курицю несуть. 
Всі запрошені. Тридцять чотири куриці мені знесли. 
Як завтра свадьба, вся челядь, вся родина несе курей. 
За це їм дають чарку. Раньше маточка хрещена лише 
несла курицю. Несуть всі гості, кумове й інші хліб 
на свадьбу, напуст  – паленку, пиво, воду. Тепер гро-
ші несуть, не несуть хліб. Два дні молоду од жениха 
до мами не пущають, бо розведуться. А потім удвох 
ідуть, несуть калачі й подарки. [Похорон.] Не сиплють 
житом вслід. Кришку несуть, хліб не кладуть.

ПОМИНКИ Поминали у день смерті челядника, поминач 
несуть: хліб, кіло цукру ці муку і яйця. Бідному на 
комасню зносять страви і продукти. До багатих не 
несуть. Раніше й того не було. Як ідуть до покійного, 
нич не несуть. Ноччю в тій хаті, де лежить мертвець, 
обідали. Мертвого трапеза. Коли читали псалтир, 
тим, хто читав, готують і дають їм мертвого трапезу. 
Колива нема. На комасню кличуть. На комасню, як на 
свадьбу, йдуть. Удов обязательно кличуть. А  комас-
ня – поминки, коли поховають. Варять голубці, ком-
пітери [картоплю], фасолю, сербанку й нич. З комасні 
страви роздавали, їли на другий день і бідним давали. 
На третини, дев’ятини ходили до церкви. Хто хоче. 
Сороковина – обов’язково, так, як і на комасню.

ХУСТСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua
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ні святили воду увечері й тепер. Пишуть святою во Фні святили воду увечері й тепер. Пишуть святою во- Ф-
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Як завтра свадьба, вся челядь, вся родина несе курей. 
За це їм дають чарку. Раньше маточка хрещена лише 

Ф
За це їм дають чарку. Раньше маточка хрещена лише 
несла курицю. Несуть всі гості, кумове й інші хліб 
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несла курицю. Несуть всі гості, кумове й інші хліб 
на свадьбу, наФна свадьбу, нана свадьбу, нана свадьбу, наФна свадьбу, нана свадьбу, напуст  – паленку, пиво, воду. Тепер гроФпуст  – паленку, пиво, воду. Тепер гро
ші несуть, не несуть хліб. Два дні молоду од жениха Фші несуть, не несуть хліб. Два дні молоду од жениха 
до мами не пущають, бо розведуться. А потім удвох Фдо мами не пущають, бо розведуться. А потім удвох 
ідуть, несуть калачі й подарки. [Похорон.] Не сиплють Фідуть, несуть калачі й подарки. [Похорон.] Не сиплють 
житом вслід. Кришку несуть, хліб не кладуть.Фжитом вслід. Кришку несуть, хліб не кладуть.

ПОМИФПОМИНФНКИФКИФПоФПо
несуть: хліб, кіло цукру ці муку і яйця. Бідному на Фнесуть: хліб, кіло цукру ці муку і яйця. Бідному на 
комаФкомаФсню зносять страви і продукти. До багатих не Фсню зносять страви і продукти. До багатих не 
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в день перед весіллям приходять дружки і дружбів ме
лайом [кукурудзою] мечуть – дівчата по хлопцях. ПеЕлайом [кукурудзою] мечуть – дівчата по хлопцях. ПеЕрейми були у Вилятині за Хустом, з хлібом. Тут нема. Ерейми були у Вилятині за Хустом, з хлібом. Тут нема. 
Тут прийдуть, гроші дають, горілку. Курицю несуть. ЕТут прийдуть, гроші дають, горілку. Курицю несуть. 
Всі запрошені. Тридцять чотири куриці мені знесли. ЕВсі запрошені. Тридцять чотири куриці мені знесли. 
Як завтра свадьба, вся челядь, вся родина несе курей. ЕЯк завтра свадьба, вся челядь, вся родина несе курей. 
За це їм дають чарку. Раньше маточка хрещена лише ЕЗа це їм дають чарку. Раньше маточка хрещена лише 
несла курицю. Несуть всі гості, кумове й інші хліб Енесла курицю. Несуть всі гості, кумове й інші хліб 
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БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Берестове
Записали Л. Артюх та О. Васянович у червні 2012 р. 

у с. Берестове Бердянського р-ну Запорізької обл.  
від Анастасії Василівни, 1925 р. н., 

Місюріної Параски Василівни, 1934 р. н., 
та Шульги (Катрич) Лідії Григорівни, 1937 р. н.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ [Ви пережили два го-
лоди?] Три! Тридцять вторий [1932 р.], тридцять тре-
тій [1933 р.] і сорок сьомий [1947 р.]. Як це кажуть, не 
було голоду? Був голод. Може, як у когось не забрали 
все, то ті не голодали, а в нас все повимітали, то го-
лодали. То в комина ховали, то в піч, а однак ходили 
оті актівісти, вибирали звідтіля. Витягали все! У  го-
род же забирали, Сталін сказав. Воно ж остається. Як 
бур’ян – ти його виполи, а коріння остається, то воно 
й досі пророста. [Чи Ваша сім’я вижила?] Брат рідний 
і ще сестра одна, їй уже дев’яносто год скоро. [Що їли, 
коли був голод?] О!.. Лобода, а в сорок сьомім [1947 р.] 
ховрашками вижили. А батько (він вже вмер), вони не 
їли ховрашків. Тепер вже й нема ховрашків. Тепер уже 
ми розумні стали, про увесь світ знаємо, а тоді тільки 
сусідів по селі. [Що ще їли?] «Пальчики» називають-
ся, росте в нас, і оте ходили зривали, і їли. Трава така. 
Воно ж як їсти хочеться, то все їли. Молочай – такий 
гіркий, а ми покачаємо його, шоб не був гіркий, і їмо. 
Я  помню, батько коло свиней робив, то витягував 
який бурячок такий і приносив. [...] Ой, ячмінь ми їли 
в голодовку. І просо їли, траву їли в голодовку. І ніхто 
і не згадує із правітєльства! Яка ж була голодовка в 
[19]47-м году! Ніхто на заїкається. Ніхто з тих самих 
депутатів! Я  була іще невеличка. Нема ніде ничого! 
І мама й батько работають, а в домі голодовка така, шо 
й шкуринки нема, шоб пожували. Ніде ж нічогісінько. 
Доживали, пока на дереві жерделєчки поростуть ота-
кі [показує півфаланги мізинця], то вся дітвора їсть 
їх іще отакими. Поз’їдаємо ото калачики, пирій, гри-
цики. Це наша їда була. І ніде ж нічогісінько нема, на 
степу там. Дерли сусликів, ловили. Я ніколи не забуду, 
як я пішла ловить сусликів. У мене старша сестра за-
мужем була, а брата забрали в армію. Тоді ж сім год, 
бо він моряком же був. І я з родітєлями осталася одна. 
І оце тобі – їсти ж нічого! А подружка моя, в їх було 
четверо дітей, а батько погиб на войні, мати ж на ро-
боті, і я з ними йду. Їх – гурт, а я сама йду ловить. Я ж 
їх ніколи не ловила! Та боюся ж. В одні[й] руці вода – 
о, норка! І оце ж тобі – стою над норкою, однією рукою 
ллю воду, а друга отак рука [показує рукою над зем-
лею]. Шоб мені за горло його схватить, бо він же мене 

вкусе. І ото ж перший раз, як я його впіймала, скіко я 
бігала з ним. І боюся випустить, шоб не втік. І тоді вже 
довольна! Оце – отакі рукава в кухвайки, підперезана 
вірьовкою, і оце сюди вклала, запихала, хіба що не за 
пазуху. [Скільки штук Ви зловили?] Ну, коли як, який 
улов. Коли й десять, коли й двінадцять, а то й п’ять, 
всяко бувало. А тих – гурт, то вони багато ловили, так 
у їх же й сім’я велика! Ото приносю, батько обдирає, 
а мама тоді жаре. Це в нас – пир горой! М’ясо ж тоді, 
таке ж воно добре. А шкурочки батько порозтягає, ви-
суше. Тоді приїжжала лавка, і там разний товар: гол-
ки там, конхвети-подушечки, то сахарь. Фрукти такі 
були в сахарю. Ото то фрукту ту виміняє на шкурку чи 
ше шо. [У голодні роки приїжджала «лавка»?] Да-да-
да. Бо брав же він – за ці шкурки! Так грошей же не-
має, а він вимінював ту дрєбєдєнь на шкурки. [Що їли 
на щодень?] Я й не хочу згадувать! Де той хліб? Нема, 
нема ніде ничого. Такі пухлі були! Я як вспомню, йшла 
жінка на Захарівку, так у неї поза шкурою трава ви-
дна була. Да. Це ужас! Всю траву з’їли, ми з мамою як 
понаїдались! Я не знаю, чи найду [шукає у дворі]. Ось 
вона. Як зернячко. Вона зверху коричньова, а всере-
дині зернячко біленьке. От мама намолола, напекла 
коржів, та ми як наїлися, та тоді умирали серед хати. 
І серед двору валялися. Поки батько прийшов та каже: 
«Та вона нес’єдобна ж!». Та Господи, та нема ж ніде ні-
чогісінько! Скіко мерло людей. І кінський щавель – це 
все поз’їдалось. Його вже зараз і нема. Тоді було біль-
ше: грицики, калачики. Тепер нема, витравили, кру-
гом же ж хімікати. [...] Ми їли геркикис. Геркикис – це 
таке, та тут можна десь найти, я б показала. Їли «ка-
банчики»  – називали «кабанці». Трава. На степ ми 
ходили. Це вона так плахами. Там сіяли сояхи чи ку-
кургузу, і плахами. І ото лопатки брали, йшли копали. 
Вони такі, як картоплянка. Воно таке солодке, добре. 
Ми його оце їли. Тепер у нас же хата коло річки, город 
до річки було, якось воно дуже глибоко. І оце до річ-
ки ходили, бубурці ловили, раки самі ловили, тягали. 
«Пальчики» – така якась трава. Ви любисток знаєте? 
Воно на любисток похоже. Оце тоже ми його у річці 
довбали. Оце їли. Лободу. Оно дивіться через дорогу – 
оце лобода. Тоже різали, варили і їли. Жирів щитай у 
нас пошті не було. Я ж кажу – голодали. Корова була, 
но ми молоко не їли. Ми їли обрат. Перевівали, мама 
ж везла, продавала, порося зарізали, поначиняли ков-
баси, кров’янки. Оце ми можемо кров на сковороді 
тіки поїсти. А  то все начиняли, везли на Маріуполь 
продавали, бо треба шось же обуться купить. Ану, се-
меро дітей. То я вам кажу, його вспоминать не мож-
на. Це все чисто. Умирали. Умирало багато людей. Но 
ми спасалися трохи чим. Мій батько... Оце я знаю, як 
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ся, росте в нас, і оте ходили зривали, і їли. Трава така. Іся, росте в нас, і оте ходили зривали, і їли. Трава така. 
Воно ж як їсти хочеться, то все їли. Молочай – такий ІВоно ж як їсти хочеться, то все їли. Молочай – такий 
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депутатів! Я  була іще невеличка. Нема ніде ничого! Ідепутатів! Я  була іще невеличка. Нема ніде ничого! 
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їли ховрашків. Тепер вже й нема ховрашків. Тепер уже Мїли ховрашків. Тепер вже й нема ховрашків. Тепер уже 
ми розумні стали, про увесь світ знаємо, а тоді тільки Мми розумні стали, про увесь світ знаємо, а тоді тільки 
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було голоду? Був голод. Може, як у когось не забрали 
все, то ті не голодали, а в нас все повимітали, то го Фвсе, то ті не голодали, а в нас все повимітали, то го- Ф-
лодали. То в комина ховали, то в піч, а однак ходили Флодали. То в комина ховали, то в піч, а однак ходили 
оті актівісти, вибирали звідтіля. Витягали все! У  го Фоті актівісти, вибирали звідтіля. Витягали все! У  го- Ф-
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млини стояли, вітряки. Оце я помню харашо. Батько 
мій молов, він мукомел, нас Мукомелами і дражнили. 
Я кажу те, шо єсть. І люде. Такі багатенькі були: «Гри-
ша, на, це твоїм діткам». [...] Коржики такі мама пекла. 
Учиняла. Тоді ж цих спіртних [дріжджів] не було. Оце 
самі із хмелю робили. Тоді ж ми самі робили дрожжі 
із хмелю. І я сама вмію робить їх, і хліб пекти у пічі, 
у пічі мама хліб пекла, усе. Голодали. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Що їли перед війною?] Та 
таке саме. У городі садили картошку, буряк, сіяли яч-
мінь, овес. Жита мало сіяли, пшеницю [здебільшого]. 
А тоді по дві-три хати спрягаються, то тоді тьорка, ко-
ток, – молотять. А у [19]54-ім, як ми приїхали сюди, 
то молотили снопи ломаками такими, ціпами. Жінки 
молотили. Оце ціпилно, а це «бич» називався [показує 
ціп]. Іще ж на своєму не робиш, поки не виробляєш 
трудодні. Корови тягли [коли молотили «тьоркою» й 
котком]. Перед війною варили все, шо попадалось: і 
баланда, і борщ. [Що таке «баланда»?] Заколочували 
муку, вода кипить, чи з висівкою заколоти, та туди 
уллєш. [Це на обід варили?] Та коли зварим, тоді й їмо.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ У  нас на свайбу йдуть, як за-
між ти виходиш, оце ви прийшли, я  прийшов, а  то 
ті прийшли подивиться. [Чи могли приходити неза-
прошені?] Аякже, тільки за стіл не сідають. А батько 
виходить та: «Прошу, приглашоних прошу до столу!». 
Прохані гості сідають. «А остальная свор-р-р-ра, проч 
со двор-р-р-ру!» Отих, хто на молоду приходив ди-
виться, вигнав, коли всі сіли за стіл. І хто там уже буде 
стоять – пішли додому.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Чи давали щось незапрошеним на 
весілля?] З-за сволока шишки діставали і роздавали. 
[Чи пекли коровай?] Аякже ж. Печуть отакі птичеч-
ки із тіста. У нас тепер культура! Тепер роздають ста-
канчики. І як даси поганих конхвет, то воно вийшло 
за поріг і викинуло. А ми давали [колись] пиріжок з 
квасолею, птичечка оце ж спечена. І кажуть, шо зра-
зу – голодні й бідні! І не голодні, й не бідні. Коровай 
тепер заказують.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ [Зранку] снідання, а  в обід  – 
обід, а тоді вечеря. Полудень. Три рази їсти було, ше й 
коли полудень. [Коли господиня готувала їсти?] Ноч-
чю, поки на роботу йти, треба витопить і наварить на 
усіх. Варили, шоб другий раз не топить піч. [Що їли 
на сніданок?] Їли все. Затірку більш. І празники такі 
ще. [Що це таке?] Локшу різали, та чи запечеш, чи 
пожариш. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Так у діжках солили й квасили. І ка-
пуста в діжках. Оце вже в мирне врем’я після війни. 
Оце тепер у бутлях стали закатувать. І помідори, тоді 
вже були, аякже. Отакі маненькі. Вони для борща добрі. 

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ, ОБМЕЖЕННЯ У голодовку їли 
[коней]. Розказує ось тут сусідка кролевецька, шо як 
прийшлося, то й їли. Як ото Октябрьська, він веде ко-
ней, та на ковбаси. А вони такі вкусні з коней ковбаси! 
[Чому конину не їдять?] Законом не положено. А Бог 
його Святий зна. То ж дивись, яка нація. Татари, кал-
мики, то вони їдять. Узбеки, таджики, у  їх свинини, 
Боже сохрани, а коней – їдять. Є ж такі – гадюки, оті 
повзуни їдять. Такі нації. А в нас – нє! [Чи можна їсти 
яблука до Спаса?] Їдять, та ви шо! Це той, в кого ди-
тинка мала вмерла, то ті яблука не їдять. Так батюшка 

казав: «Дитинка вмерла, не їж до Спаса яблук. Бо піс-
ля освячення дитинка получить яблучко, а як іззіси, 
то дитинка останеться без яблучка». А тепер їдять, не 
держаться нічого, Господи! Посвячене яблуко, тоді вже 
можеш [їсти]. На Спаса яблука святять, груші, сливи. 
Усе. [...] Івана Головосіка. Кавуна не можна їсти у той 
день. Голова ж одрізана, а кавун круглий. Так казали.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Чи 
варили на Різдво кутю?] Аякже! Й зразу варимо. Я й 
досі варю. Мені так із ячменю найдобріша, а  то ста-
ли із рису робить. І з арновки роблять. Теж хужа. Яч-
мінь укусніший. [Чим заправляють кутю?] Маком, 
кануном солодким чи компотом хто заливає. Озвар. 
І оріхи – усе кладуть. Колись то горіхів не було. [Чи 
варять борщ на Різдво?] Нє. Холодець варять, сало об-
жарюють, мнясо, перекладають картошку цибулькою, 
трохи водички віллють – і в печі в нас тушиться. Для 
себе можна і в духовці стушить, а як багато – у печі. 
Казани великі. Ковбаси. Раньше було ріжемо свиню, 
свинину [їли]. Запік, витяг, а  воно запах такий! [Чи 
тримали овець?] Та воно й зразу люди держать. Ми 
якось не держали. Кролів і зразу ж держимо, півнів на 
холодець і туди свинини, та добрий! Й курі їмо. Гусям 
воду треба – не держимо.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [Чи пекли щось 
на Сорок святих?] Раньше варили сорок бубликів. На 
Проводи, як оце на кладбище йдеш, то раньше ні кон-
фетів, ні пряників не було, кутя наварена, яїчка покра-
шені наварені. Тісто на крашанках замішене, а тоді бу-
блік ізварювався, а тоді пікся. У піч садовили на черінь. 
Він тоді так роздвоювався і  називався «крендель». 
Ото й на Проводи було, і  на Сорок святих. Як вели-
кий празник, так ото ізроблять. Батюшки як батюшки, 
вони по свойому закону правлять. А шо вони можуть. 
Я на Проводи наймаю службу, то він служить. Поспі-
ває, прочитає граматичку, заплачу йому. [Чи дають 
священикам пасочку, крашанки на Проводи?] Аякже. 
Два года, як у мене син умер, то я батюшці гарних по-
лотенець даю, кульок гарний накладаю, двадцять грив-
нів йому кладу в граматичку. Раньше й на Проводи, 
і на Воздвиження оце було ідуть на кладбище два оцих 
дні. Носили їсти, бутилочку. Гробки. Провідний тиж-
день. Через тиждень од Паски [поминають померлих]. 
Оце сьогодні неділя – Паска, а на другу неділю – оце 
поминки. І  у нас ранше щиталося: поминки должни 
буть в понеділок і в вівторок. Но при совецькій влас-
ті одучили. І так у неділю. Начали у неділю. Проводи. 
І оце на Проводи тоже стараємось усе готовить. І ку-
рицю ріжемо, і м’ясо купляємо, катлєти [готуємо]. Ну, 
хто шо, в кого шо є. Ми стараємося десь там у сестри, 
чи в однієї, чи в другої, і  в мене колись одну неділю 
тоже поминали. І оце кажда приносе. І борщ варимо. 
Усе. [Чи обов’язково варити борщ на Проводи?] Нє, 
не обов’язково. Коли умира людина, борщ вариться, 
товчонка, катлєти [готують], макарони. Макарони з 
м’ясом. Кусочки кладуться. І м’ясо тоже, як єсть, а не 
то, катлєти. В общем, хто шо. На кладбіще ідемо обі-
затєльно. Подчищаємо, порядок наводимо. До Паски 
стараємося [прибрати кладовище]. [На Проводи на 
кладовищі] ми кажемо: «Здрастуйте, ми прийшли вас 
провідать». Кажемо: «Христос воскрес! Ми прийшли 
вас провідать і хочемо з вами встрітиться». Гостинці 
кладемо обізатєльно. В’яжемо платок чи платочок, 
чи рушник. Там батькові рушник, сестри там у мене, 
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мама, тьотки, баби – платок в’яжемо. Стараємося так. 
Кладемо канхвети, кладемо пічення, житняки там бе-
ремо. Ну, як же ж вони називаються, житняки, такі 
біленькі пряники. Це із житньої муки колись ранше 
пекли. [Товсті пряники, облиті білою глазур’ю]. Це ми 
називаємо «житняками». Я  молода була, діти у мене 
були. Коли зварила, коли не зварила, а  ці у мене є, 
житняки пекли ці самі. Це мука, яйця, сода кладеться. 
Оце замісила і в духовку поставила. А стаканом видав-
люю. І  вони такі пухнаті, такі як ото в магазині єсть 
такі пухнасті, а тоді оце яйця з сахаром збиваєш, білок, 
у миску наливаєш, кладеш, і вони всі білі робляться. 
І такі вкусні. Те, шо поклали на могилки, воно остаєть-
ся. Люди забирають. Роздаємо. Обідають [на кладови-
щі]. І ми ранше обідали. Так же ж якось так не зробили 
столи, ми на долівки, брали покривала, все, ми сідали 
долі, на землі сідали. А тепер уже стараємося по хатах. 
Там ми за столи сіли і все. 

ПОСТУВАННЯ У піст не їли скоромного – сала не їли, 
масла, молока, мняса не їли. Купляли [рибу]. А  хто 
його придержувався? Це колись було, давно, шо по-
стилися. Люди тоді  – витягне та ззість того сальця, 
як заріжуть зимою, й  до зими знов. А  тепер же ма-
газин. Бери, тільки грошей купу треба. Наші батьки 
дванадцять рублів пенсії получали, і півлітра чи літру 
олії давали. Дванадцять рублів! А як ішачили! Батько 
був ланковий. Під його руководством дванадцять баб, 
батько старший. Та як вони пололи. То можна сказать, 
все життя постилися.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО А отам на горбоч-
ку в нас церква, там коло церкви Храм справляють. 
Варять [борщ]. Батюшки з другої церкви приїжджа-
ють. Храм на Олександро-Нєвській [церкві], то ба-
тюшки сюди їздять. Зразу людей мало, оті автобуси 
з батюшками приїдуть, то більше. Ще й ніщіх, чи то 
бідних, автобус привозе. Біля церкви тоді обід. Ше й 
ті йдуть, шо вона ніколи і в церкву не ходе, а в неді-
лю город поле. Я оце котрий год не йду, ноги болять, 
то тепер і не знаю. Наварили, напекли, хто ше з дому 
підбавляє. І батюшок годують, аякже, біля церкви ва-
риться! А каструль носять із дому. Пічка є там. У сто-
рожці. Столи біля церкви. Накривають. Було один год 
так прямо в церкві обідали. Клейонкою накривають 
[столи]. Не буває тепер голих столів, тепер застеля-
ють. Може, раньше й були голі столи, бо нічим було 
накривать, а тепер! І всі гості: кожному ложка, кожно-
му мисочка і чашечка. Може, хто витягне з-під поли, 
наллє собі й вип’є, ну так не годиться. Один год було 
вино чи кагор, чи шо. Кагор можна, кагором же й при-
чащаються. Бог його Святий знає, шо воно за причас-
тя і для чого. Помолиться нада, сповідаться, причас-
титься. Хрестик напише тобі на лобі. Ті знають, шо на 
Западі. А як в нас церкви не було, а тоді одкрили, то ми 
й не знаємо. Та вже й три батюшки помінялись, то ми 
й не в курсі. [...] Її [церкви] давно вже нема. Та звалася 
Андрієвського церква, а коли там Храм? Раньше було, 
й церква не робила вже, однак Храм празнували. Зби-
ралися старі люди, празнували. [...] Храм двінадцято-
го сінтября. Це в нас церква називається Алєксандра 
Нєвского. І оце двінадцятого сінтября отам помина-
ють. Приходять. Ранше якось ходили, а  це два годи 
чогось не приходили. Хто шо дасть. І яічки, і те, і при-
глашають: «Приходьте до церкви». Там борщ варять. 
Столи ставляють.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Чи робили буря-
ковий квас?] Аякже! На борщ. Борщ варили. [А тепер 
уже не роблять?] Ні. Тепер на комбайні ріжуть і варять 
буряки або печуть. [Як Ви варите борщ?] Із квасолею 
варимо. Укинула мнясо, покипить, тоді кидаю карто-
шечку, покипить, я  тоді капусточку, бурячок кидаю і 
морковочку, петрушка, укропчик, цибулька. [Селеру 
не кидаєте?] У нас її нема. В кого є, той кидає. [А пас-
тернак?] Чуть чула, а в нас не сіють. [Квасолю окремо 
варите?] Нє, прямо там у борщі покипить квасолька, 
заздалегідь покладеш, шоб зварилася. Тоді вже мнясце. 
[Чим заправляєте борщ, щоб кисленький був?] Тома-
том. Раньше було лучче. Буряк квасили, помідорчи-
ки сіяли такі маленькі, в  бочках квасили. Так багато 
зернячка в йому. То на борщ. [Борщ солоденький має 
бути?] Хто який любе, я, напримєр, кисленький люблю. 
Я ше й лимонки [лимонної кислоти] підкидаю, бо я лю-
блю кисленький. Раньше було, варю борщ, курча яке 
ріжу, галушку варю. На крашанці [яйці] замішую. Та 
як спливе, то зразу виймай, бо як перекипить, то буде 
тверда. Вона така пухка получається. Витягли її, кусоч-
ками порізали, помастили масличком. Мнясце порвали 
до неї, курочку ту, а тоді поїли та й закусили як закуску. 
[Цю галушку в борщі варите?] Ага. І мнясце, і галуш-
ка. Ставляю м’ясо, потом ріжу бурячок. Не люблю на 
тьорку терти, бо то жований борщ ото, кипить буря-
чок, тоді кришу картошечку, морквочку, поварю, тоді 
капусточку. Цибульки кидаю туда. А тоді хто як любе: 
чи часничком, салом стареньким затовкти нада, зажа-
рочка там. А закислюю томатіком. До войни не знаю, 
а посля войни ми помідори солили в бочках. А які ж 
помідори були добрі, та який борщ добрий я з цих по-
мідорів варила! І огірки. Тоді ж бутильків не було, а в 
бочках солили, а бочки – в погреб. Яму викопали, чи-
мось накрили, так ото й такий погреб. А тоді насипаємо 
бочку помідорів, бочку огірків, капусти. І ще ж і бочка 
на квас. Буряковий квас робили. Квас і пить, і в борщ. 
Ну, сировець – це мама замачувала хліб сухий, квас ро-
била. Робила мама моя, ну я вже – нє. Уже воно якось 
не те. Брала я якось хліб, чоловік якось у город поїде та 
купе там чорного, а я його сушила і тоді ото квас ро-
била. І зараз так буває. Ну його тепер сухий продають, 
то я люблю туди і хліба сухого вкинуть. А бурякового 
квасу в борщ додавали, шоб добріший був, ну це рань-
ше. Я люблю й зараз, ну мої не люблять, то я воздержу-
юсь. Бо воно запах совсім другий. [Борщ у вас на кожен 
день готують?] І на всяк день, [і] на поминки. Аякже! 
Капусняк. Оті, шо приїхали з Черкащини, ті варять 
[капусняк], а в нас не було заведено. А я люблю й варю 
часто. Я знаю, там даже на свадьбі капусняк варять. Ну, 
кругом, куди не кинь, – капусняк! А шо мене удивило, 
у нас якось ото не заведено усім їсти з однієї миски. От, 
хтозна як, ну чогось не їдять у нас. А я туди як поїхала, 
і так мене оце удивило, шо насипають миски череп’яні, 
великі, і ото там капусняк. Там отак не готовили, як тут. 

ПОМИНКИ Тут давно-давно більше якось усього, а там – 
узвар з фруктів, і ложкою береш там і груші, і яблука. 
[Узвар наприкінці подають?] Ну канєшно.А  тут на-
останок дають сладкі блинчики, кисіль раньше вари-
ли, і красний, і білий. А тепер молодьож не їсть кисіль 
із молоком. А  ми його як їли, ми так його й любим. 
[Як кисіль подали, то треба з хати йти?] Ага, киселю 
поїж і йди. Так. І тепер уже – сладкий стол! Всі ждуть, 
коли буде сладкий стол. А на сладкий стол – і печен-
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ня, і  торти, і  напитки. Зараз грамотні стали, більше 
напитки п’ють, сітро всяке, а  кампот уже  – крутять 
носом. [Так компот же добріший!] Еге  ж, добріший. 
Так тепер же негодні оці всі напитки! От раньше було 
сітро! Воно ж було добре яке! А зараз воно негодне. 
У нас самогон пошти ніхто не гоне, у нас у селі така 
мода, у  нас його якось ні. А  більше п’ють водку. Те-
пер же й жінки стали пить! Як мужики. П’ють багато 
горілки. [А вино яке?] Яке ставляють, ніхто нічим не 
перебирає. [Солодке вино чи кисле?] А я ж не знаю, 
я  його не п’ю. Хто яке любе. Я,  напримєр, не п’ю ні 
водки, ні вина. Мені однаково.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ У  нас, єслі когось приглашають ку-
дись гулять, береш обізатєльно бутилку водки, а хліб 
хто бере, а  хто... Свадьба  – бере хліб, хто постарше. 
Знають, шо вперед треба хліб нести. Зараз нє, зараз 
усе більше водку несуть. [...] [Коли похорон,] на віку 
несуть хліб, а потом цю хлібину оддають. Будь-хто там 
бере, хто бідніший, тому й дають.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Сало. Борщ – самий україн-
ський. Затовчеш старим салом, пахне! Вареники наша 
страва. І галушки наша. І каші ще, й супи – все наше. 
І сало. Це ж перва їда. Із собою брать. Дві крашанки 
беру, як на тракторі робила, бутилка молока, кусочок 
сала, цибулина чи часничина, ото таке. А тоді вже ста-
ло багатше жить, у кого було кому обід зварить, то тоді 
вже сумки не носили. [Що в колгоспі варили?] Борщ і 
затірку, все варили. Кухарка приносе, то як не пона-
равиться їжа, то ше й не їстимуть. Ше повні мисочки 
несли до кухарок.

ХЛІБ [Чи пекли кукурудзяний хліб?] Це мама робила, 
називається «малай». То це мололи муку. Це ж після 
войни ми жили, то мельничка, десь там трошки зерна. 
Була своя мельничка, жорна такі, і мама намеле. І ото 
вона робила оцей малай. Прісний.

ХЛІБ НАШВИДКУРУЧ Коржі пекли на соді. Складани-
ки рвані. Ото перемазала. Розкачать корж тоненько, 
прісний на воді. Перемазать його олійкою, скрутить. 
І  знов розкачуєш, смажиш. І він тоді складаний усе-
редині, добрий. Тепер не рвуть. [Називали] «склада-
ник» чи «складаний корж».

ВИРОБИ З ПЕЧЕНОГО ТІСТА [Із чим пекли пироги?] 
Та хто з чим: і з жерделями, і з ягодами, і з яблуками. 
Яблучка кусочками нарізали і пекли пироги. І з клуб-
нікою, і з сливою. [Коли з’явилася полуниця?] А Бог 
його знає, в нас немає, то ми й не знаєм, но недавно. 
З неї варення варять.

ВИРОБИ З ВАРЕНОГО ТІСТА [Які галушки варили?] 
І  різані, і  рвані, і  ложкою ділені. [Чим відрізняється 
затірка від галушок?] Ну, затірка дрібненька, її зати-
рають отак, крутіше тісто, бо ж якщо негусте, то ж не 
можна затерти. У мисці [затирали]. Борошенце. Бриз-
неш водички. Підтирали, підтирали. Без яєць робиш, 
бо на яйцях тісто ж тягнеться. То його й не розтягнеш. 
То локшу роблять на яйцях. Галушку можна на яйцях. 
Усяко варили: і на воді, й на молоці. Зажарювали чи 
олійкою, чи смальцем, чи цибулькою смаженою. Як 
галушку, так і затірку їли з юшкою. Пекли [балабуш-
ки]. [Чи дівчата ворожили на балабушках на Новий 
рік?] Не знаю. Може, раньше воно й було, но ми в бєд-
ності жили, такого не примічали. Це на Западі люди 
дужчі були, церква була.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Намішане бо-
рошно всяке чи тісто, чи крупа – ото в нас «салама-
ха» називається. [Чи затирають її часником?] А  як, 
а  як! З  часничком кругом їдять. Картошка, морков-
ка. В  мене брат сводний, він робив після войни шо-
фьором на полуторкі. І він оте возив зерно і все, і не 
знаю, чи собі, чи віддавав. І він по жменьці чи ячме-
ню, чи проса, чи пшенички, чи кукурузи. То мама піде 
до його. А  тоді я її встрічаю, чи несе? А  вона плаче. 
А  тоді змеле, вода закипить, і  вона все те розколо-
те – і в горщик. А я ж просю, шоб вона рідше та по-
більше. Думала, більше буде, а  воно  – живіт наллю, 
а голодна. Ой, Боже сохрани! Страшно, страшно було, 
яка голодовка. І то не один год, не тіко сорок сьомий 
[1947 р.], а й сорок восьмий [1948 р.] воно захватило. 
І під сорок дев’ятий [1949 р.] до зими доживеш, а під 
весну  – всьо! Бо давали ж потрошку [на трудодні], 
ничого не хватало. А за те, шо вкрадеш, одна вкрала 
бутилку зерна, – посадили! А зараз крадуть оно скі-
ко – і міліони, й міліарди – і нічого. Плохо. Дуже плохо  
жилося.

СТРАВИ З РИБИ Річка в нас була тоді більшенька, і  в 
річці була така рибка [показує розмір – з палець]. Під-
еш, наловиш тої рибки. [Чим ловили?] Друшлячком. 
Наловиш тої рибки, то мама наварить, юшку зваре. 
А жарить нема ж на чому. Мама ходила на заробітки 
до моря. Заробляла тюльку. Тачкою тюльки привезе і 
жиру бутилку візьме, оцього рибного. Тоді ми вижи-
ваєм. Тюлька всіх спасала. Отак було. А зараз, кажуть, 
голодні. Я як здумаю, ой-ой!

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ [Що сіяли на городі?] Не сі-
яли, у нас моди такої не було. Це на Черкащині, там в 
[на] городі сіяли і гречку, і просо. А в нас не сіяли. Зате 
в нас і було голодніше. Сіяли таке: буряк, картошка, 
морква, оте все. [Чи сіяли селеру, пастернак?] Нє, не 
було. Помідори, огірки, капуста, буряк, цибуля, час-
ник. Оце таке садили. Оце ж у нас і більша була голо-
довка, чим отам. Вони ж змолотять, змелють, і вже в 
них є і гречка чи просо там, чи шо. Уже й жито є, там 
же жито сіяли. [Чи держава якось допомагала, коли 
голод був?] Та хто там, та ніхто не помагав!

НАПОЇ [Чи роблять наливку?] Ні, раньше робили і  з 
сливи, і з жерделі. Бідніше жили, то накидали налив-
ки. Сахаром засипали, ставили на сонце, воно грає. Як 
виграє, одцідили й пили. [Що робили з ягодами?] Та 
їли ж, шо ж робить. Воно ж п’янке, не давали [дітям]. 
Господи, тепер усе є, аби гроші, а тоді наливки робили. 
Тепер уволю й сахарю, конфетів яких хоч. [...] [Чи ро-
били варенуху?] Варенуха? Варьоха – самогонка? Ми 
не гонили, то я й не знаю. А зразу гонять і продають. 
[Самогонку називають «варьоха»?] Еге.

ПРИПРАВИ [Чи їдять хрін?] До холодцю ше й як їдять. 
І до сала, і до свинини. Ми любимо. У когось алергія 
[на гіркий перець], не може його їсти. А я однак лю-
блю. Гіркий перець – в борщ. Ото їда. А в кого гемо-
рой, тому не можна його їсти. [Чим заправляли хрін?] 
Хто чим. Сирий буряк чи квашений, натирають, буря-
ковий квас чи уксус, сіль, сахарь. Я його не робила, то 
він [чоловік] любе, то він і робить. Раньше було того 
хрону понавозить на цілу зиму. Раньше продавався 
хрін у магазинах у баночках. З квасом чи шо.
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СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Вечерю [Святий вечір] варю кутю. І  так коли наду-
маю, я люблю зварить. Ну, канєшно, Наташа та всігда 
купляє ту кутю, а воно ж арновка як була. Ми молоді 
арновку у ступі товкли і ото варили кутю. І при мамі 
ото ми варили кутю. А  зразу ж рис одварила, заки-
пів, закрила так, шоб він розпадався, і води поменше, 
тоді воно розпадається і харашо. І канфети кладемо. 
Вообще я заправляю: і  канфети кладу, і  з виногра-
ду ізюм кладеш, а  маку ж нема. [Раніше] добавляли 
[мак], тоді ж не було наркоманів. Можна й меду, шоб 
солодка була. Як нема меду – сахарь. А так на городі 
мак я держала, як отам я жила. Мак я держала, у мене 
мачина мабуть годів уже сорок лежить отам у хаті. 
Вона ціленька. Освячена. Діти приносять оце вечерю. 
Принімаю. Гроші там даєш. [Кажуть:] «Батько і мати 
прислали Вам вечерю». – «Спасіба». Колись тоже таке 
було. І  я носила вечерю. А  з школи йдемо, співаємо 
«Меланку» попид вікнами. Не ходила колядувать, нас 
мама не пускала. У нас було багато дітей, шоб не каза-
ли, шо ми бідні. Давали за цю «Меланку», на вечерю 
давали тоже. Тоді п’ять копійок, три копійки давали, 
дві копійки давали, хто двадцять копійок дасть, хто 
як. І пиріжки пекли з квасольою, з картошкою, з ка-
пустою. Канхветів мало давали. А це все таке. Пєчєн-
ня пекли. Бєдность була. Так шо у людей шо було. Оце 
так. А тепер оце шо я даю? Як я купила канхвет таких 
по шійсят копійок штука чи там по рублю і там два 
рублі даю чи руб, чи пєтьорку. Кому як. Хто родич, 
своїший  – даю більше, чужі  – менше. Ми [дівчата] 
«Маланку» вечером співаєм, а  вони [хлопці] утром 
ходять посипать. Тіки хлопці. Всігда. Каждий год я 
приглашаю, кажу: «Приходьте». Потому шо як на Но-
вий год оце посипать, должен мужик перший в хату 
увійти. Кажуть, він щастя в хату приносить. Мужик 
приносе щастя. [Коли жінка перша увійде,] то пагане 
дєло. Ми стараємося. От я стараюся в той [день] не іти 
ні до кого. Не хочу зла. Ото таке. Вони заходять у хату, 
а як хто – в веранді. Дивляться, де іконка. На іконку 
і тако [посипають]. У  той день не змітають. На дру-
гий день – в угольчик, курям. Голодна кутя. Вариться і 
кутя. Тоді оце було наша мама на Голодну кутю всігда 
пече пирог такий і клала п’ятак, а тоді ж ріже оце на 
кусочки. Значить, кому п’ятак попав, та щаслива лю-
дина. Оце розіклав, наклав повидла, а тоді оце порізав, 
кладеться смужечки. Закривається. Воно трошки ота-
мо остається, ну а той же п’ятак там. Помню. Я мала 
була, на річку ми ходили [на Водохреща], нас мама 
всігда посилала. Там хрест.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Сорок святих було колись мені з моєю кумою. Повна 
сапетка, ви знаєте, шо таке – корзина така була. Вооб-
ще ранше плели сапетки. Носили на ферму коровам 
давать. У мене і дома сапетка була. Ми з нею учинили, 
бубликів як напекли повну сапетку, а тоді переділили 
напополам. У  мене піч була. Значить, учиняли, туди 
і вареньку, і  все інше. І  тоді  ж можна оце підрізать 
кренделєм. І крашанки. Варять зразу, а тоді на доску і 
у піч. І вони так поприжарювалися. Їли просто і всьо, 
людям давали. Паску можна начинать пекти [в] Чис-
тий четвер. На Чистий четвер старалися усе поприби-
рать і поли помить, усе. Я паску стараюся пекти всіг-
да у суботу, шоб свіжіша була. І яйця в суботу варю, 
і все. Нас мама утром це було всігда будила: «Так, ді-

вчата. Подйом. Вже води я нагріла». Оце в церкву по-
несли паски святить. Ми приходим. Вона [мама] вже 
борща наварила, вже все приготовила. Столик такий 
круглий, такий низенький, скамейочки. Уже борщ на-
варений. [Мама паску] пекла всяк: і [в] п’ятницю, і в 
суботу. Канєшно, Страсна п’ятниця, но пекли. Кра-
шанки красили і красками всякими, но я посліднє 
время у цибулиння. Цибулиння – це таке, шелушиння 
цево одварювать і пить. Воно лічебне. А то краска по-
залазила. А люде красять і жовтим, і зеленим, і синім. 
Красками. А воно тоді те, вже його не з’їси тоді. [Мама 
фарбувала] тоже цибулинням. Тоді ж бєдность була. 
Оце ж цибуля, оце ж шелушиння назбирала. Вже у 
мене назбирано там, вже в салафаночку закрила, вже 
замотане і стоїть.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ [Що беруть освячувати в церкву 
на Великдень?] Усе можна брать. І сало можна брать, 
і колбасу можна брать, і кров’янку можна брать, і соль 
[можна] брать, і  воду можна брать. Святить можна. 
Ну, найлучча вода  – та, шо святиться на Йордань. 
Оце сама сильніша вода. Паску тоже. [Вино] єсть 
люде беруть. [Скільки яєць беруть на освячення?] 
По сім’ї. Каждому, шоб яїчко з’їло. Я, например, беру 
пару лишніх, може, кому дам, або по дорозі стрілася, 
та дала. [Вітаються:] «Христос воскрес!» – «Воістину 
воскрес!» З родичами цілуємося, а з чужими – нє. Як 
сім’я, сідають їсти [після церкви]. Розговілися. [По-
чинають] із крашанки. Каждому крашанку. Я беру по 
сім’ї. Оце дарма – моїх дітей тут нема, но я беру і для 
їх. Святю. Не то, комусь дала, но я знаю, шо це я для 
дітей, шоб свячену крашаночку з’їли. [Шкаралупу з 
крашанок віддають] курям. У нас писанки не писали 
ніколи. Нє. У нас такого немає.

с. Новопетрівка
Записав О. Васянович 21 червня 2012 р. 

у с. Новопетрівка Бердянського р-ну Запорізької обл.  
від Тінькової (Жигули) Марії Прохорівни, 1937 р. н.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Ми, малі, ходили до 
кладовочки. У  колхозі була кладовочка, давали там 
у степ їсти. Просили. Там олійниця була. Ходили ма-
куху просили. Ходили колосочки збирали. Були такі 
тернички – натрем. Оце так ми й виживали. Це після 
війни. А у війну де шо мама достане, то тим і жили. 
Потом уже брату стало дев’ять год, мені – одинадцять. 
Пішов він телят пасти. Ховрашків ловили, на прутику 
нажарим. А я натру, коржиків напечу. Ото так після 
войни тоді виживали. Я  не скажу тобі, шо великий 
[голод 1946–1947  рр.], ну хто не лінився. Ми  ж ви-
жили, не померли. У нас же ж був дєдушка і бабушка, 
мамині оце, і тьотя-каліка, і нас двоє. Ми оце ж коло-
сочки збирали.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ва-
рять [кутю]. Сієм спеціально арнаутка, така крупна 
[пшениця], яра – вона садовиться весною. І товчем у 
ступке, і перед Рожеством варимо. Кутю варимо, пи-
рожки печем, ну це піст, пиріжки печем пісні з горо-
хом, з квасольою. Кутю варимо обізатєльно. Оце ар-
новка. Товчем. Шолуха з неї облітає, і  варим її цілу. 
Вона розварюється. Єслі зварилася, хто шо хоче [до-
дає], хто воду закип’ятить, а ми любим – кампот зва-
рим і з пирожками їмо. Узвар. Мак ми добавляємо у 
кутю і в пирожки пісні з квасольою. 
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ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Вечерю носять: кутя у 
блюдечку, пирожок чи шо ти хочеш там. У нас по сусі-
дах, до всіх несуть. [Кому Ви носили вечерю в дитин-
стві?] Тоді ж шо було? Тоді до бабушки, до дєдушки. 
І шо тоді. Двадцять копієчок дадуть чи шо там. Дадуть 
кусочок хліба, і то ми раді були. Зараз даєм ми. Гото-
вимося. Купиш же гостинчика і руб уже ж зекономиш. 
Зараз дужче стали празнувать. [...] [Хрещеним також 
носили вечерю?] Носили. [Що казали, як приносили 
вечерю?] «Добрий вечір. Мамка прислала вечерю». 
Ставляєм на стіл. Вони там куштують. Ну, шо нам да-
дуть. У кого є шо. Ложку набере і ложку своєї положе. 
Пирожок наш візьме і туди свій положе. Зараз у нас 
по селі ходять усі. Ото багатосімейні. Приходять по 
четверо, по п’ятеро. Ну, шо єсть, даси. Но зараз уже ж 
даєш. То печення, канхвети то  всігда єсть.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
Вознесіння] печуть хто шо хоче. Можуть птички, 
можуть калачі. Хто шо хоче. На Сорок святіх сорок 
птичок печуть. Шо хоч печуть. Ну, я ото замісю кру-
то і тоді птички – внуки ж малі. І дітям печу птички. 
У Чистий четвер з утра печем паски. [Коли крашанки 
фарбують?] Хто коли. І в Чистий четвер. Шоб свіжіші, 
то в суботу. Бо ж діти малі, ви знаєте, вони ще не свя-
чені, а в холодільніку тоже. Я в суботу покрасю. З ци-
булі, цибулиння – саме лучче. Намочу звечора. Краси-
ві. Чуть темніші за оту кофту, аж коричневаті. Но за 
руки не беруться. Зараз єсть такі картинки – купляємо 
оце. Яйце гаряче натягаєш. Красиве таке получається. 
І  віконки, і  цвіточки, в  общем, усе-усе є таке готове 
вже. Ми самі нічого не робим. Наліпив, наліпив і все. 

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ [Що освячують у церкві на Ве-
ликдень?] Шо єсть. Хто любе пить – бере водку. А він 
[священик] баче в кошолке? Вино то батюшка розрі-
ша. А хто любе... Я ж кажу правду. Брехать же ж вам 
нельзя. Вино, водку – хто шо. Хліб, сало обізатєльно, 
мнясо. Шо єсть. Шоб розговіться. Ми ж говіємо. Не 
їмо. А  тоді там чи катлєтки, чи мнясо, чи шось таке 
мнясне. Тоді вже приходять із церкви і розгівляють-
ся. І  хліб можна, і  паску [освячувати]. І  сіль, і  яйця, 
і сало – обізатєльно. У кого скотина, так своє і сало, 
і молоко. І воду беруть святять. Свекруха всігда було, 
як прийдем, вона нам поламає по куску всім – і паску, 
і  хліб [ламала], усе. Кладуть яйця, свої ж були кури, 
хто скільки з’їсть. Заре кажуть, шо яйце об яйце нада 
бить, а тоді ми били об стіл чи об бутилку. [Вітають-
ся:] «Христос воскрес!» А  Ви мені будете отвічать: 
«Воістину воскрес!». Цілуються.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи у неді-
лю. Ідемо на кладбище. У  кого шо єсть, те й берем. 
Каждий старається шо лучченьке взять. У  сумочки. 
Ранше роздавали. Ходили нищі. Зараз такого нема, 
шоб ходили нищі. На каждий гробик, у мене дев’ять 
гробиків, сумочки поклала. Свекрухі і мамі по платку 
прив’язую. Чоловікові, дядькові, тьоткі там цвітки по-
ставила. Буває так же ж водка, бутилку ж несеш, хто 
прийшов – розлив. Все.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Святять яблука. Не можна 
[яблук] їсти тій жінці, в якої померли діти. В Біблії пи-
шеться так, шо на тім світі всім роздають шось, дітям, 
а тим, шо мати правила цього не придержує, її дітям 
нічого не попадає. Ну, це воно приказки такі. А так усі 
їдять усе. У мене діти не мерли, і я їм. [...] Осікнове-

ніє Івана Крестітєля. Не їмо красного кавуна. Це така 
приказка. Красного нічого не їсти. Голову одсікли. Це 
кров. Як у Біблії пишеться: «Кров ізмивай, шоб у піщу 
не попадала». Не можна [кров’янку] їсти по пісанію, 
а ми їмо. Кавуна то точно ми не їли. Бо було ж і све-
круха каже, а  другий раз, вже ж тут, мене нихто не 
слухає. Їдять.

СТРАВИ З РИБИ Хочу пожарить [бички], он вона ухи 
зварила. Вибрала де лучченькі. А  то катлєт зроблю. 
Два рази на м’ясорубку, добавлю чучуть уксусу, сала 
купила сьогодні, добавлю трошки сала, шоб вони 
були такі, цибульки, сухариків.
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ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Садили] вишні, яблуні, абрикоси. 
В  колгоспі були баштани, в  колгоспі давали кавуни 
й  дині на трудодні. А  тепер ми й самі садимо. В  нас 
хароші були кавуни. [У вас борщ варили на буряково-
му квасі?] Моя мама, напрімер, вона полтавка ж, так 
була в нас бочечка дерев’яна, папа зробив, спеціально 
для буряка, квасить буряк. І ото з тим буряком, і соку 
добавляли, і варили борщ, а тоді вже пішло – квасили 
в бочках і капусту на зиму, все в бочках. Тепер консер-
віруєм всяке таке, а тоді в бочках: бочку помідор, боч-
ку огірків, бочку капусти – це в погріб. І ще у капусту 
яблука. Ой, добрі в капусті яблука. А так само город 
садили, там у нас був город. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Свати] приїхали з хлібом, з сіллю. 
Тоді якось шампанського попробуй достать було, хоть 
горілки, бутилку вина хлібиною обміняли. [...] Шиш-
ки роздавали вже на весіллі. І дивень, і коровай пекли. 
Дивень  – це палочки з очерету обмотували. [Скіль-
ки цих паличок мало бути?] Допустім, гуляє сто. По 
кількості гостей, і  щоб штук п’ятдесят було лишніх, 
того що і людям нада на улицю винести роздать, і до 
свекрухи повести. Нечьотне колічество везли до све-
крухи. Такий дивень – на весь стіл. І украшали його, 
щоб він красивий [був]. Канфетами, цвітками. Бумаж-
ні. [...] Коровай – здоровий такий, як пиріг, багато ши-
шечок на ньому. Може, штук п’ятнадцять. Каждому 
роздавали [коровай]. 

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Хто як мог, так і ви-
живав. Хто і не виживав. Всяк було. Я  щитаю, що 
[19]47  год – можна було ще і купить щось. Ми самі, 
у нас уже двоє дітей було, поїдем в город, щось там ку-
пим, якоїсь крупи, якоїсь картошки, оце таке пережи-
вали ми. [...] А [19]54 год, я помню, у нас вобще у цім 
городі нічого не було. Під бузком вирила картошечкі 
отакої і положила в погреб, нічого не було, положила 
ту картошечку. [Щоб посадити?] Да. А тоді ж купляли.

http://www.etnolog.org.ua
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ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Хлібину [брали на сва-
тання]. Перець, сало. [Чи свати приносили горілку?] 
Ну аякже. Без горілки язик не розвязується. І пришли, 
поздоровалися там, попросили води попить. От у нас 
єсть купець, а  у вас єсть товар. Побалакали, нас до 
столу пригласили. Вони своє виставили, а ми – своє. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Рані-
ше, як ще ми з мамою жили, так пшеницю товкла 
мама [на кутю]. Мама з Чернігівщини, ближче туди до 
Западної, так батько ступу зробив, і ото товкли. Руч-
на. І ото ступку таку зробив з нарізами, і ото шеме-
тували. Главне, щоб з пшениці шкурка одлітала. [Чим 
заправляли кутю?] Медом, тоді оріхи були, уже тіль-
ки почалися оріхи, маком. [Чи  ставили кутю на по-
куть?] Сіно мама клала і ото в сіно каструлю ставила. 
[Чи клали хлібину на покуть?] Обізательно. Хлібину 
клали, пиріжки клали, мама ото напікала, мама дуже 
смачні пекла.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Свя-
тили [паски]. У нас счас святять. [Чи пекли паски, коли 
не було церкви?] Пекли всьо равно, красили яйця. [...] 
Пекла мама паски. Мама щітала, що п’ятниця – це гріх 
пекти, Страсна п’ятниця. А у суботу обично вона пе-
кла або в четверг. Крашанки [робили]. Мама ще ото 
прикладала вєточкі, як малюнки. Ото таке було. Тут 
писанок і зразу, мабуть, ніхто не пише, не знаю. Ма-
буть, і в нашому Лукашеві писанки ніхто не робить. 
Як воно ото так готове. Счас писанка така поліетілє-
нова. Береш її одягаєш. Раз – у кипяток умочив, вона 
раз – і красива. Красили разними. Тоді не дуже було й 
красить чим, і хною красили, хни ж тоді багато було. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ На гроб зверху, на кришку, ну, до-
пустім, чи платок, як жінка, а як мужик, – полотєнце. 
І хлібину. [Кому потім віддавали ту хлібину?] Оддава-
ли таким бідним жінкам, а тепер стали розламувать, 
оце посліднє время. Кожному дають, щоб з’їли. 

ПОМИНКИ Обязательно канун готовлять. Хто солоний, 
більше солодкий. Буває, що й солоний. З рису. Узвар, 
мед... [Усі мають по ложці спробувати?] Обязательно. 
По три раза. Дома ми пом’янем [покійного чоловіка], 
менша [донька] пиріжків напече і  на роботу понесе, 
роздасть людям – своїм фельдшерам, кому у поліклі-
ніке роздасть. [Чи готували на поминки борщ?] Да. 
І зараз. 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Семенівка

Записала Л. Артюх 1980 р. у с. Семенівка  
Мелітопольського р-ну Запорізької обл.  
від Боженок Надії Степанівни, 1902 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Весілля. Першу дочку віддавала у 
1954 році. Зять – з Семенівки, росіянин. Другу відда-
вала у 1960  році, вийшла заміж за Міняйла з Возне-
сенська, українця. Сватав, не знаючи дівчини, за по-
радою тітки. Приїхав з братом, сестрою, зятем, поди-
вився, вона йому сподобалась. Сватав через два-три 
дні з хлібом. Теж з братом, зятем, сестрами. На Троїцю 
через три тижні вже і свадьбу зговорили. Рушники не 
давала, хліб не різала і не міняла на свій хліб.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ  Помідори й огірки солоні в діжках, 
а  тепер мода пішла в банках закручувать. Капусту в 
діжках квасимо, туди ж у качанах кладем  – на зиму 
для голубців.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Борщ варять. Без 
борщу ніяк. Супи з галушками. Ріденько тісто заведеш 
на яйцях, вода закипить, береш ложечкою і скоренько 
в окріп. Як спливли, готові. Заправиш чим є: чи олій-
кою, чи маслом, чи сметаною. Тепер багато перцю со-
лодкого, фаршируємо, як голубці з рисом і фаршем, 
і  голубці не вивелись. Синенькі фаршировані, ікра з 
синіх баклажанів з помідорами. Кабаки печемо, кашу 
з кабаком і пшоном чи рисом, з маслом запікаєм.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Молоко, кисле мо-
локо, ряжанка, сметана, масло ще б’ють ті, в кого ко-
рови є. Молошні каші варимо – з рисом чи пшоном. 
Затірку з молоком чи на воді, а тоді засмажку з шква-
рок і цибулі. Лапшу з сиром, просто з маслом солодку 
чи солону і пісну з олією. Блини з сиром, сметаною, 
маслом. Вареники з сиром.

КОЛІЙ Коли колють кабана, жарять свіжину: підчере-
вину, шию, печінку з цибулею. Всі їдять, шанують тих, 
хто помагає. Колію дають сало і м’ясо. Кров збирають, 
жарять кров’янку в кишці з гречкою чи рисом. Жа-
рять ковбасу, варять холодець, варять і смажать саль-
тисон. Найбільш свинина і сало. Сало солили в бод-
нях, тепер солять і закручують в банках. Ще раньше 
баранина була, вже не держать. Тепер індики й кури. 
Картошка з м’ясом, котлети.

http://www.etnolog.org.ua
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ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН

смт Верховина
Записали Т. Величко та О. Таран 8 липня 2012 р.  

у смт Верховина Івано-Франківської обл.  
від Гриздак (Чупрінчук) Марії Іванівни, 1958 р. н.  

Розшифрувала О. Піскун

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Ми дуже всьо економили. 
Однозначно, якшо макарон вищий сорт коштував 
п’ядесят дві копійки, то моя мама казала: «Дитино, 
шоб ти того не брала, купиш по тридцять шість ко-
пійок другий сорт». Бо це була економія, піісят дві і 
тридцять шість – це великі гроші були, це майже хлі-
бина оставалася та немає, а оставалося шіснацять ко-
пійок, хлібина щє була за ці гроші. Так шо, звичайно, 
такого достатку не було і не могло бути, бо моя мама 
виросла круглою сиротою, в  шість років осталась, 
вона була сама молодша в сім’ї.  [...] Жили [мати з 
батьком], зійшлись двоє босі, простоволосі. На всім 
економили і  цукерка шоколадного нам змалечку не 
купляли, як купляли такий м’ятний чі ше якийсь, це 
вже було свято.  [...] Сніданок, [казали] «шніданьє». 
Тримали коровку, молочком [снідали]. Якшо це була 
зима, це молочко закіпятили, накришили туда хлібця 
чі так їли. Перше, шо було на сніданок, це було мо-
локо з хлібом. А решта так, із цим побігли до школи. 
Якшо мали, дали три копійки чи пять копійок, бо тоді 
за пять копійок була булочка за три копійки і стакан 
чая або стакан молока в школі. Якшо нам давали де-
сять чі п’ятнадцять копійок, це вже була роскош, це 
вже можна було ше шось купити, пиріжок з пови-
длом. А далі обід уже, коли прибігали [зі школи]. А на 
обід шо? Зупа. Туда можна хоча  б поставити овочі і 
все, шо є. [Як юшка?] Так. А на вечерю уже коли шо 
було: і  барабулька там з чімось, і  кулеша, і  макарон, 
а до того уже як виходило, чі було яйце, бо кури були 
свої, чі було десь кусочок мяса, десь там уділили, бо 
поросятко тримали завжди. [Чи був полуденок?] Та це 
вже діти шо вхопили: там хтос хлібця з молочком по-
пив, хто шо.

ПОСТУВАННЯ Усі традиції у нас [у  родині] дотриму-
валися. Ми знали як пости, так свята, усе це ми зна-
ли, все в нас у родині святкувалоси. Та Великий піст 
був, це ішли свята Різдвяні, а  потім ішли М’ясниці. 
М’ясниці – це було час перед [Великим] постом. Це не 
тиждень, це було, залеже як піст заступав, бо свята за-
кінчувалися там двадцять першого січня, ну двадця-
того там Йордана, там щє Івана Хрестителя двадцять 
першого, потім закінчувалося, ну і це вже залеже від 

того, як Паска була, це могло бути і до п’ятнадцятого 
січня, і до двадцятого. Це залежит від того, коли Паска, 
і так уже до посту. А піст називалоси «говіннє», бо всі 
говіли. Коли постіци, називалось у нас «говіют». В на-
шій родині не постили, скажімо так, а якшо постили, 
то тіки пісні дні, три дні на тиждень – понеділок, се-
реда і п’ятниця, а так цілий піст не постили, бо тоже 
це було, як Вам сказати, олія дорога, це заключалося 
тоже з тими ж продуктами, бо цілий піст постити – 
тоже треба мати, шо дітям дати. Це якшо одна дорос-
ла чі двоє дорослих, то вони собі можут дозволити на 
пісній картоплі сидіти чі хліб із чаєм чі чімось з водою, 
а коли є троє дітей у хаті, то це треба чімось думати, 
чім нагодувати у піст дітей. А уже як піст приходив, 
уже Великий, ну там рахуйте, шо і капуста квасилась, 
якийсь огірочок, якась помідорка вже була, шось там 
уже було, бо якісь запаси на зиму – однозначно всьо 
робилося, і вже тоді трошечки можна було. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Масляну все готували: і холодці, і борщі, і гуцульськії 
голубці всякі. М’ясо у нас на Гуцульщині їли. От коли 
Сиропусна й М’ясопусна, зараз ми знаємо про це, то 
на Гуцульщині в нас, в наш час ми того не знали, ми 
знали, шо є одна неділя, «Пущєннє» назилоси, Пу-
щєннє  – це перед постом один день, не було тижня, 
не було два, зазвичай це не в неділю справляли, а по-
чинали в суботу вечором, шоби вже в неділю вечором 
не їсти мясного. Пущєннє – це якраз Масляна. Один 
день. В  той день їли всі страви. Студенец, голубці, 
бураки  – це гуцульський борщ з буженицею, казали 
просто «бураки».

ПОСТУВАННЯ [Чи випарювали горщики від їжі в пер-
ший день посту?] У нас це не, у нас мама мила та і все, 
а  шоб там випарювали, там якесь було це, ритуал, 
того в нашій сім’ї [не було], може, десь це було, ну в 
нас того не було. [Що готували в перші дні Великого 
посту?] Пекти нічього не пекли, а зазвичай готовили 
росівницю з олією. Росівниця  – це капуста на воді і 
підбита кукурудзяною мукою. Обов’язково квашена 
[капуста] у  головках, насічена. Тоді січєну капусту 
зазвичай не заготовляли так, як зараз, а заготовляли 
тіки в бочку у головках, тоді насікти її, і вона вариця, 
потім підбивали кукурудзяною мукою і заправляли 
там олійкою, цибулькою, ничьо туда такого не дода-
вали. Піджарювали цибульку. Це росівниця. А їли її з 
барабулев «в мундирах», вона не їсця просто с хлібом. 
Ну це так зараз, а  казали «в  лушпинні», «бараболя, 
варена в лушпинні» або «боришка у лушпинні». В нас 
вдома користувалися зазвичай словом «боришка». 
Уже потім, це вже знали «бараболя», а в нас – «бориш-
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реда і п’ятниця, а так цілий піст не постили, бо тоже 
це було, як Вам сказати, олія дорога, це заключалося Еце було, як Вам сказати, олія дорога, це заключалося 
тоже з тими ж продуктами, бо цілий піст постити – Етоже з тими ж продуктами, бо цілий піст постити – 
тоже треба мати, шо дітям дати. Це якшо одна доросЕтоже треба мати, шо дітям дати. Це якшо одна дорос
ла чі двоє дорослих, то вони собі можут дозволити на Ела чі двоє дорослих, то вони собі можут дозволити на Епісній картоплі сидіти чі хліб із чаєм чі чімось з водою, Епісній картоплі сидіти чі хліб із чаєм чі чімось з водою, 
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якийсь огірочок, якась помідорка вже була, шось там Еякийсь огірочок, якась помідорка вже була, шось там 
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ка». [Ще що в піст їли?] А потім вже готовили капусту 
саму, уже її там відварювали, потім її піджарювали на 
тій же олії, вареники всякі варили с капустов, с кар-
топлев. [Називали] «пироги». І тоже зажарювали ци-
булькою, із олійкою. Різні такі страви, супи всякі там 
варили. Зупа, зупи всякі там пісні, таке-во, ну і кар-
топля відповідно там. [...] Середопістя – це середина 
посту, середа, ну як особливий день, та він же стро-
гий піст і все. Спеціального такого [нічого не пекли]. 
Зазвичай накручували каструлю голубців гуцуль-
ських, бо це всігда їлося з олією і з часничком. Ну це 
як каструлю велику зварив, вони не псуються, дуже 
таке блюдо і  калорійне, і  довго зберігається, шо ніх-
то маленьку каструлю голубців [не готував], бо коло 
них дуже довго треба сидіти, шоб накрутити, бо в нас 
дуже маленькі такі голубчики. І  це велику каструлю 
як зварили, на холод поклали. [У Великий піст] могли 
тільки три дні [постувати], зазвичай ше казали, шо 
набіло, коли молочні продукти споживали, як діти є, 
молоко, яйця споживали, но мяса – ні. Казали: «Та ми 
не говієм, ми набіло». Це означало, шо споживают мо-
лочні продукти, але мяса не їдять, бо діти є діти, треба 
і молока дітям. [Чи їли в останній день Великого по-
сту?] Іменно в нашій родині, то так, як і у всіх, от уже 
зараз, я знаю, є родини, може, і на той час були, які там 
і [в] п’ятницю не їли, в четвер поїв, і вже не їли до Пас-
ки, так, або п’ятницю цілий день не їли, усяко, різні 
традиції, по-різному дотримувалися люди, в різних сі-
мях, в різних селах. На Великдень [готували] в суботу, 
а паска пеклася зарані, зазвичай у четвер, в середу на-
віть могла пектися, бо паска є паска, вона забирає ба-
гато часу, і на суботу майже ніхто не лишав і не лишає 
і зараз, бо на суботу там і прибрати, і  наварити все. 
А у п’ятницю у нас не роблять нічього перед Паскою, 
просто її святкуют, ідут до церкви, в четвер на Страс-
ти ходять. Та я зазвичай у своїй родині паску печу у 
четвер до обіда, а після обіда вже йду на Страсти.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Великдень обов’язково мясні [страви готують], коп-
чєності всякі там, шинка копчєна («бужена» у нас ка-
жуть), яйця, сир має бути, ковбаса і обов’язково цвіклі 
до цего всего, це є хрін з бурячьком, це обов’язково у 
нас тут роблять. Якшо в низинних районах хрін про-
сто натирають, то в нас це з бурячьком роблять. На 
Великдень з усим їдять, навіть з солодкою паскою, 
і воно дуже смакує. Після посту мясне їдять, і напев-
но, шо цей хрін і разом з тим буряк, він же для желуд-
ка, видно, дуже корисний. [...] На Великдень [пекли] 
паску, бабку, ну і солодощі, хто шо, і я печу медівник 
зазвичай. Це обов’язково, бо це печеця у печі, якшо я 
колись могла піч розпалювати там частіше, то хліб, то 
ше шось забаганки, то вже зараз я піч розпалюю раз в 
рік, паску печу в печі на дровах. І мама пекла медівник, 
це діти всі любили, чєкали це. А баба – бабку. Бабка – 
це тоже солодка паска. Якшо зара’ паску рахують, шо 
вона солоденька і така, то колись робили не так. Може, 
с ціллю економії, но сама паска не була солодкою, сама 
паска мала бути біла, гарна, вбрана, з білої муки, але 
вона не була солодкою. Як хліб [була], тіки вона мала 
бути з вищого сорту, вона була гарна і випечена, як 
колач оце. Без цукру. А вже усі солодощі вкладалися 
в бабку іменно. Бабка  – там і сметана, і  яйця, і  все, 
цукор, всі солодощі. А медівник – там іде мед і тоже 
різні складники, горіхи. Якшо Ви пам’ятаєте, колись 

продавалася коврижка така, коричнева, вона нагадує 
медівник, там горіхи, мед, біла мука. В мене є рецепт, 
яким я користуюся, не стараюсь запам’ятати. Це йде 
с покоління в покоління рецепт медівника, я  навіть 
не знаю, звідки і хто мені єго [дав]. Мед, горіхи, мука, 
масло, кориця ше добавляєця. За мої памяті кориця 
була, гвоздика була. Пам’ятаю, ми малі, мама робила 
паску, а на пасочку робила такі курчата і курчатам очі 
робила із гвоздички завжди.  [...] Писанки [робили], 
в нас яйця не фарбували. Не всі ж можуть їх писати. 
Ті люди, які писали, в них замовляли колись. Писанки 
зазвичай завжди купували. Хтось там пише писанки, 
то ви даєте свої яйця, і  вам пишут писанку, ну вже 
розрахунок – це вже були чі гроші, чі ше шось, чі ви 
даєте певну кількість яєць. [...] Дора – це кошик з усим 
тим, шо йде до церкви на Паску. [Що освячували?] 
Все, шо ви кладете на стіл на Паску, все несуть. І сіль 
святять обов’язково. І ше одна традиція в нас існувала 
в сім’ї і по сьо[го]днішній день, мені мама передала: 
дора складаєця в суботу до заходу сонця. А зв’язано 
це з тим, що кожна господиня старалася всьо завжди 
встигнути, і каже: «Якшо ти дору встигла скласти до 
заходу сонця, значіть у тебе у господі ти будеш встига-
ти всьо завжди, вчасно посапаєшся, вчасно пополеш, 
покосиш». І  до сьогоднішнього дня я цього дотри-
муюсь, і в суботу до заходу сонця я складаю завжди 
дору, шоб всього встигати. Шо ти собі дору склав і 
собі береш  – це твоє, а  обов’язково люди складають 
ше окремий, ну то вже не є дора, то колись це чі в ми-
сочку, чі у корзиночку, чі зараз уже с пакетами люди 
ходять, складають шось для тих людей. Я памятаю, шо 
колись під церквою на Паску було чьоловік десять-
п’ятнадцять, які стояли з мішками і чєкали, коли при-
несут шось і коли назбирают, вони були щасливі, і той 
мішок несе собі додому, і там має і на діти, і насушить 
сухариків, і все, шо хочете, тому шо мішок добра на-
братий: і пасочки, і яйця, і все. І вже має, святкує. Ці 
бідні люди, яких було на той час багато. Сьогодні вже 
йдеш і не знаєш, кому дати, бо вже нема кому дати. 
Та все одно стільки бідних, але вже не настільки бідні, 
вже в нас коло церкви не побачіте, уже якшо несуть, бо 
нести обов’язково треба за померлих, то вже знають, 
той має свата, а той – брата, а той – куму, а той – по-
другу, ти – мені, я – тобі, шоб помянути своїх родичів. 
А вже не стоять під церквою із мішками, і ніхто вже 
цього не збирає. Вже на сьогоднішній день в нас цього 
нема. Може, ще десь по селах, може, ше десь хтось іде, 
но в нас нема, уже останні роки, бо я особисто хожу 
кожен рік, то вже під церквою нема нікого. Ну, бідні 
ж були усякі, не тому, шо вони безробітні, були люди, 
які хворобливі, якісь там старші, якісь там багатодіт-
на сімя, яка собі не могла на всьо дозволити, шоб тих 
ласощів купити, і вже йшли до церкви, були зазвичай 
такі, інваліди, зазвичай більш такі люди, шо вони собі 
не могли дозволити. Той, хто робив на роботі і мав 
гроші, той, звичайно, шо не ставав, а  були такі, які 
були колгоспники. Тоді ж були колгоспи, якщо була 
зарплата, то дванадцять рублів, у  них був стандарт, 
дванадцять рублів – це не так розженесся, це були, ну 
як сказати, якшо порівняти с сьогоднішніми грішми, 
то це тоже були якісь гроші, але як він був колгоспник, 
це означало, шо він обов’язково має більшу присадиб-
ну ділянку, це мінімум двадцять пять соток, а макси-
мум було пядесять, залеже яка сімя. Він мав землю, 
а  раз мав землю, мав худобу обов’язково. Ну то вже 
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Іликдень обов’язково мясні [страви готують], копІликдень обов’язково мясні [страви готують], коп
чєності всякі там, шинка копчєна («бужена» у нас каІчєності всякі там, шинка копчєна («бужена» у нас ка
жуть), яйця, сир має бути, ковбаса і обов’язково цвіклі Іжуть), яйця, сир має бути, ковбаса і обов’язково цвіклі 
до цего всего, це є хрін з бурячьком, це обов’язково у Ідо цего всего, це є хрін з бурячьком, це обов’язково у 
нас тут роблять. Якшо в низинних районах хрін проІнас тут роблять. Якшо в низинних районах хрін про
сто натирають, то в нас це з бурячьком роблять. На Істо натирають, то в нас це з бурячьком роблять. На ІВеликдень з усим їдять, навіть з солодкою паскою, ІВеликдень з усим їдять, навіть з солодкою паскою, 
і воно дуже смакує. Після посту мясне їдять, і напевІі воно дуже смакує. Після посту мясне їдять, і напев
но, шо цей хрін і разом з тим буряк, він же для желудІно, шо цей хрін і разом з тим буряк, він же для желуд
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і зараз, бо на суботу там і прибрати, і  наварити все. 
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ти ходять. Та я зазвичай у своїй родині паску печу у 
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ти ходять. Та я зазвичай у своїй родині паску печу у 
четвер до обіда, а після обіда вже йду на Страсти.Мчетвер до обіда, а після обіда вже йду на Страсти.

О КАЛЕ МО КАЛЕН МНДМДАРМАРНМНОГМОГО ЦИКЛУМО ЦИКЛУ На МНа 
ликдень обов’язково мясні [страви готують], копМликдень обов’язково мясні [страви готують], коп

чєності всякі там, шинка копчєна («бужена» у нас каМчєності всякі там, шинка копчєна («бужена» у нас ка
жуть), яйця, сир має бути, ковбаса і обов’язково цвіклі Мжуть), яйця, сир має бути, ковбаса і обов’язково цвіклі 
до цего всего, це є хрін з бурячьком, це обов’язково у Мдо цего всего, це є хрін з бурячьком, це обов’язково у 
нас тут роблять. Якшо в низинних районах хрін проМнас тут роблять. Якшо в низинних районах хрін про
сто натирають, то в нас це з бурячьком роблять. На Мсто натирають, то в нас це з бурячьком роблять. На 
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Ф
ки, так, або п’ятницю цілий день не їли, усяко, різні 
традиції, по-різному дотримувалися люди, в різних сі Фтрадиції, по-різному дотримувалися люди, в різних сі- Ф-
мях, в різних селах. На Великдень [готували] в суботу, Фмях, в різних селах. На Великдень [готували] в суботу, 
а паска пеклася зарані, зазвичай у четвер, в середу на Фа паска пеклася зарані, зазвичай у четвер, в середу на- Ф-
віть могла пектися, бо паска є паска, вона забирає ба Фвіть могла пектися, бо паска є паска, вона забирає ба- Ф-
гато часу, і на суботу майже ніхто не лишав і не лишає Фгато часу, і на суботу майже ніхто не лишав і не лишає 
і зараз, бо на суботу там і прибрати, і  наварити все. Фі зараз, бо на суботу там і прибрати, і  наварити все. 
А у п’ятницю у нас не роблять нічього перед Паскою, ФА у п’ятницю у нас не роблять нічього перед Паскою, 
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дору, шоб всього встигати. Шо ти собі дору склав і 
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дору, шоб всього встигати. Шо ти собі дору склав і 
собі береш  – це твоє, а  обов’язково люди складають Фсобі береш  – це твоє, а  обов’язково люди складають 
ше окремий, ну то вже не є дора, то колись це чі в миФше окремий, ну то вже не є дора, то колись це чі в ми
сочку, чі у корзиночку, чі зараз уже с пакетами люди Фсочку, чі у корзиночку, чі зараз уже с пакетами люди Фходять, складають шось для тих людей. Я памятаю, шо Фходять, складають шось для тих людей. Я памятаю, шо 
колись під церквою на Паску було чьоловік десять-Фколись під церквою на Паску було чьоловік десять-
п’ятнадцять, які стояли з мішками і чєкали, коли приФп’ятнадцять, які стояли з мішками і чєкали, коли при
несут шось і коли назбирают, вони були щасливі, і той Фнесут шось і коли назбирают, вони були щасливі, і той 
мішок несе собі додому, і там має і на діти, і насушить Фмішок несе собі додому, і там має і на діти, і насушить 
сухариків, і все, шо хочете, тому шо мішок добра наФсухариків, і все, шо хочете, тому шо мішок добра на

Е
святять обов’язково. І ше одна традиція в нас існувала 

Е
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дора складаєця в суботу до заходу сонця. А зв’язано 
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дора складаєця в суботу до заходу сонця. А зв’язано 
це з тим, що кожна господиня старалася всьо завжди Еце з тим, що кожна господиня старалася всьо завжди 
встигнути, і каже: «Якшо ти дору встигла скласти до Евстигнути, і каже: «Якшо ти дору встигла скласти до 
заходу сонця, значіть у тебе у господі ти будеш встигаЕзаходу сонця, значіть у тебе у господі ти будеш встига
ти всьо завжди, вчасно посапаєшся, вчасно пополеш, Ети всьо завжди, вчасно посапаєшся, вчасно пополеш, 
покосиш». І  до сьогоднішнього дня я цього дотриЕпокосиш». І  до сьогоднішнього дня я цього дотри
муюсь, і в суботу до заходу сонця я складаю завжди Емуюсь, і в суботу до заходу сонця я складаю завжди 
дору, шоб всього встигати. Шо ти собі дору склав і Едору, шоб всього встигати. Шо ти собі дору склав і 
собі береш  – це твоє, а  обов’язково люди складають Есобі береш  – це твоє, а  обов’язково люди складають 
ше окремий, ну то вже не є дора, то колись це чі в миЕше окремий, ну то вже не є дора, то колись це чі в ми
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була худоба, була земля і було на двадцяти п’яти со-
тках, то це вже було, кусок города був, і сінокос був, 
і шось було, так шо це була підтримка. А дванадцять 
рублів, ну якшо тоді за рубиль було шість буханок 
хліба, а якшо був чорний, який ішов по чьотирнацять 
копійок, то його і того більше, іщє було чотири сірни-
ка, бо були по півкопійки або по копійці. Переведіть 
на сьогодні, це за шість хлібів треба сьогодні скіки за-
платити? Двадцять з чимось гривень треба заплатити, 
іщє за сірники гривень, ну і рахуйте. Тепер переведіть, 
шо це було на дванадцять, ну це десь гривень на сто 
п’ятдесят, ну до двісті тягне сьогоднішніх, ну не роз-
женешся однозначно.

ЕТИКЕТ Я  змалечку, відколи стала на ноги, готовила, 
в першому класі була корову навчілася доїти. У нас усі 
робили, у нас такого не було, у нас мама всіх до роботи 
строго, у нас мама була строга, сама робила і нам спус-
ку не давала, всі робили, однозначно, як в городі, так 
по хазяйству, по господі всьо. [Чи Вам мати казала, що 
жінка обов’язково має вміти готувати?] У нас навіть 
питання цього не стояло, мусиш. У нас був приклад, 
шо ми знали, шо це має бути, і всьо. У нас і брат вчівся 
всього, і знав, і так я свого сина вчіла, він в мене все 
вміє, такої роботи немає, яку би він не вмів, і так само 
в нас брат вмів як їсти зварити, так і коло худоби по-
ратиси все. В нас всі всього вчілися.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Що обов’язково печуть на хрести-
ни?] Колачі обов’язково мают бути, а решта все як у 
той час. Ішли хрещені с колачами на хрестини, ну за-
раз уже це віджило, вже не несуть колачі. [...] На ве-
сілля ходили обов’язково с колачами. Зараз уже май-
же не несуть, хоча ми сина женили, то у нас стільки 
колачів принесли, шо я всім приїжджим гостям мала 
можливість по колачєві вручіти, бо ж були і Київ, і До-
нецьк, і  різні гості, так всім були [калачі]. Хліб  – це 
святе. У  радянські часи було  – і  булочки валялися, 
і хліб там валявся, туда по смітниках, це трагедія була.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Преображеніє – це Спаса, до церкви тоже ходять 
і святять усі фрукти: і яблучко, і  грушка, і  слива. На 
Маковея ідуть святять мак і квіти, це чьотирнацято-
го серпня. Усікновіння – це одинадцятого вересня, це 
просто строгий піст, іду до церкви на службу. 

СТРАВИ З РИБИ Їли оселедець як звичай. Купували вже 
солоний. В  нашій родині рибаків не було, шоб було 
наловили й приготовили там, це десь там форель по 
святах великих, якшо хтось її наловив був. Форель го-
товили на свята, з кулешем – оце таке блюдо було. 

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Кулеша. Це куку-
рудзяна мука, суха обов’язково, і  вода. Водичька за-
кипіла, посолили, гірочку муки на середину всипали, 
пальчиком попробовали, достала гірочка дна, значіть 
досить муки, це шоб знали норму яку, це не теплиться 
так, це можна її зробити сухою. Це якшо така проста. 
А ше один варіант – до водички кидаєш кілька карто-
плин, залежить від того, скільки тої кулеші, і вариця 
картопля, вона вариця до такої степені, шоб не розва-
рювалася, і потовкти там же, в тій воді, ну і підсолена 
вода, і тоді вже засипаєця мука, і вже тоді вимішуєця. 
Коли картопля потовчена, і тоді вже засипаєця мука. 
[Як цю страву Ви називаєте?] Кулеша на боришці, ну 
боришка – це ж бараболя, картопля. Я зробила тро-

шечки рідшу, я її таку люблю, вона мені така смачні-
ша, роблять чуть-чуть густіша, і  вона не просто так 
ріжеця, я  її ріжу[ть] лопаткою, а  колись різали нит-
кою. Кулешу висипати з горщика, бо зазвичай вона 
вариця в такому казанку с круглим дном, оце перемі-
шуєш, і вона так сипить, як піднімаєця, тоді береш її, 
стрясаєш, і зразу перевертаєш, і вона суцільно пере-
вертаєця. І тоді берут таку нитку, шовкову чі яку там, 
мают таку нитку, і ниточкою раз-раз, порізали або де-
ревяною лопаточкою. Але цю кулешу треба з чимось 
їсти. Кулешу можна їсти так: в старовину їли, мій чо-
ловік навіть по сьо[го]днішній день так, з мочєнкою. 
Мочєнка – це сало, шкварки натоплені і туда бринзи 
у гарячє, і  туда кулешу колись умокали, а  зараз уже 
кидають кусок і вилкою їдят. Колись кулешу ніхто не 
їв ні вилкою, ні ложкою, брали дрібку кулеші у руки, 
щє й так її трошки зробили, скрутили, і нею вмокали 
в ту мочєнку чі шось, їли з чімось. Це вже зараз там 
вилочькою та ножиком. Шкварки [називають] «джьо-
рини». А так з молоком кулешу їдять дуже це, просто 
бере свіже молоко і туда кулешу, і тоді вже ложкою їж, 
куски, кулешу подрібнюєш і ложкою. [...] Банош – це 
варена, це на сметані. Коли кулеша варена на воді, то 
банош – на домашній сметані, жирній. І коли ставите 
сметану варити, її обов’язково треба с самого почат-
ку посолити, вона може бути с кислинкою, і тоді уже, 
коли закипіла, насипаєте муки. А банош – всипається 
муки набагато менше, ніж на кулешу, десь наполови-
ну, якшо така ж кількість сметани, як води, то десь по-
ловина або й менше, це залежить від муки, є сухіша 
мука. І тоді безперервно помішуєця банош, і вариця 
на маленькому вогні до тих пір, поки не пустить мас-
ло. Коли вже маслом залитий це банош, отоді він гото-
вий. А якшо кажуть, шо с шкварками, то уже шкварки 
там нияк не йдуть, зверху то сметана і шкварки, і мас-
ло. Це ж масло, саме природнє масло, як і шкварки 
домашні. [Які страви з картоплі готувала Ваша мати?] 
С  картоплі книші, боришніки, кишку пекла с карто-
плі, коли свиню зарізали, коли є кишка, шось там, чі 
кровянка, ну знаєте, які кишки свинні, так так, і треця 
картопля на такій великій терці, як бурякова, додаєця 
трошки муки, але грубого помолу, кукурудзяної, при-
правок туда  – цибуля, чєбрець, зелень, можна чуть-
чуть морквочьки. Оце кишка, але води сюда додаєця, 
бо якшо це все зробити густе, без води, то воно буде 
дуже забите, туда води, отаке воно рідкувате, карто-
пля сама і мука, воно в воді набухає. І це печеця, це 
печене обов’язково. [...] А книші – це картопля, бара-
боля, відварена в лушпинні, почістити, обов’язково 
охолодити, бо з гарячої воно не буде добре. Зараз уже 
там мелят на м’ясорубці, а  зазвичай товкли макого-
ном, так же само, як і на боришники, туда добавлєєця 
сіль, мука. Схоже на боришеники, тільки боришени-
ки – там добавляють кукурудзяної муки, а тут не тре-
ба кукурудзяної, тут тіки біла іде, і робиця один шар 
с цього тіста, яке замішуєця таким способом, а потім 
шар бринзи с цибулькою. В книшах. А потім знову шар 
картоплі. І виробляється воно, форму, як боришеник, 
тоже має. Зазвичай круглий. І печєця у духовці. Коли 
воно спечєця, охолоне вже, бо гарячій не ріжеця, його 
потім зогрівают, ріжеця там на квадратики, ромбики 
і заливаєця маслом гарячім, і тоді їсти, оце книш. [Чи 
додавали яйця?] Ні, це в’язкість сама із картоплі, ніякі 
яйця ніхто не додавав, це сьогодні вже роблять типу 
книшів, але такі маленькі картопляники, і зара’ взага-
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ІНН ІННЬ ІЬОГО КАЛЕІОГО КАЛЕ
ображеніє – це Спаса, до церкви тоже ходять Іображеніє – це Спаса, до церкви тоже ходять 

і святять усі фрукти: і яблучко, і  грушка, і  слива. На Іі святять усі фрукти: і яблучко, і  грушка, і  слива. На 
Маковея ідуть святять мак і квіти, це чьотирнацятоІМаковея ідуть святять мак і квіти, це чьотирнацято
го серпня. Усікновіння – це одинадцятого вересня, це Іго серпня. Усікновіння – це одинадцятого вересня, це 
просто строгий піст, іду до церкви на службу. Іпросто строгий піст, іду до церкви на службу. 
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М
можливість по колачєві вручіти, бо ж були і Київ, і До-
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нецьк, і  різні гості, так всім були [калачі]. Хліб  – це 
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нецьк, і  різні гості, так всім були [калачі]. Хліб  – це 
святе. У  радянські часи було  – і  булочки валялися, Мсвяте. У  радянські часи було  – і  булочки валялися, 
і хліб там валявся, туда по смітниках, це трагедія була.Мі хліб там валявся, туда по смітниках, це трагедія була.
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і святять усі фрукти: і яблучко, і  грушка, і  слива. На Мі святять усі фрукти: і яблучко, і  грушка, і  слива. На 
Маковея ідуть святять мак і квіти, це чьотирнацятоММаковея ідуть святять мак і квіти, це чьотирнацято
го серпня. Усікновіння – це одинадцятого вересня, це Мго серпня. Усікновіння – це одинадцятого вересня, це 
просто строгий піст, іду до церкви на службу. Мпросто строгий піст, іду до церкви на службу. 
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домашні. [Які страви з картоплі готувала Ваша мати?] Мдомашні. [Які страви з картоплі готувала Ваша мати?] 
С  картоплі книші, боришніки, кишку пекла с картоМС  картоплі книші, боришніки, кишку пекла с карто

Фбов’язково печуть на хрести Фбов’язково печуть на хрести- Ф-
ни?] Колачі обов’язково мают бути, а решта все як у Фни?] Колачі обов’язково мают бути, а решта все як у 
той час. Ішли хрещені с колачами на хрестини, ну за Фтой час. Ішли хрещені с колачами на хрестини, ну за- Ф-
раз уже це віджило, вже не несуть колачі. [...] На ве Фраз уже це віджило, вже не несуть колачі. [...] На ве- Ф-

варена, це на сметані. Коли кулеша варена на воді, то 
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варена, це на сметані. Коли кулеша варена на воді, то 
банош – на домашній сметані, жирній. І коли ставите 
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ку посолити, вона може бути с кислинкою, і тоді уже, 

Ф
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коли закипіла, насипаєте муки. А банош – всипається 
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коли закипіла, насипаєте муки. А банош – всипається 
муки набагато менше, ніж на кулешу, десь наполовиФмуки набагато менше, ніж на кулешу, десь наполови
ну, якшо така ж кількість сметани, як води, то десь поФну, якшо така ж кількість сметани, як води, то десь по
ловина або й менше, це залежить від муки, є сухіша Фловина або й менше, це залежить від муки, є сухіша 
мука. І тоді безперервно помішуєця банош, і вариця Фмука. І тоді безперервно помішуєця банош, і вариця Фна маленькому вогні до тих пір, поки не пустить масФна маленькому вогні до тих пір, поки не пустить мас
ло. Коли вже маслом залитий це банош, отоді він готоФло. Коли вже маслом залитий це банош, отоді він гото
вий. А якшо кажуть, шо с шкварками, то уже шкварки Фвий. А якшо кажуть, шо с шкварками, то уже шкварки 
там нияк не йдуть, зверху то сметана і шкварки, і масФтам нияк не йдуть, зверху то сметана і шкварки, і мас
ло. Це ж масло, саме природнє масло, як і шкварки Фло. Це ж масло, саме природнє масло, як і шкварки 
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вилочькою та ножиком. Шкварки [називають] «джьо
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вилочькою та ножиком. Шкварки [називають] «джьо
рини». А так з молоком кулешу їдять дуже це, просто 
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рини». А так з молоком кулешу їдять дуже це, просто 
бере свіже молоко і туда кулешу, і тоді вже ложкою їж, Ебере свіже молоко і туда кулешу, і тоді вже ложкою їж, 
куски, кулешу подрібнюєш і ложкою. [...] Банош – це Екуски, кулешу подрібнюєш і ложкою. [...] Банош – це 
варена, це на сметані. Коли кулеша варена на воді, то Еварена, це на сметані. Коли кулеша варена на воді, то 
банош – на домашній сметані, жирній. І коли ставите Ебанош – на домашній сметані, жирній. І коли ставите 
сметану варити, її обов’язково треба с самого початЕсметану варити, її обов’язково треба с самого почат
ку посолити, вона може бути с кислинкою, і тоді уже, Еку посолити, вона може бути с кислинкою, і тоді уже, 
коли закипіла, насипаєте муки. А банош – всипається Еколи закипіла, насипаєте муки. А банош – всипається 
муки набагато менше, ніж на кулешу, десь наполовиЕмуки набагато менше, ніж на кулешу, десь наполови
ну, якшо така ж кількість сметани, як води, то десь поЕну, якшо така ж кількість сметани, як води, то десь по
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лі вже не кладут начінки, цеї бринзи всередину, а вже 
прямо в картоплю кидають, всьо перемішуєш, щє й 
яйце, і  такі вже роблять ці картопляничкі, це сучас-
ний варіант. Називают тоже «книші», но це вже книші 
сучасні, це вже не ті книші, я Вам розказую, які пекли 
колись книші, ото був книш. [...] А больше було такє 
блюдо, як перевертаники. Перевертаники, то це було 
картопля терта сира, як сьогоднішні деруни, але роби-
ли тоже великими, насипали тоже цеї суміші, карто-
пля терта з мукою, сіль. Біла [мука] або пшеничну ше 
навіть додавали, колись така була, «разова» називали, 
пшеничьна. Була зазвичай біла, якого сорту – це вже 
хто яку мав. І насипали зверху шар бринзи, і знов за-
сипали, це пекли у печі. То це не деруни. Деруни сма-
жаться на сковородці, а це – печене. «Перевертаники» 
називали. [Якої вони були форми?] Великої. Це клали 
в піч, це не на пательні було. Ще клали навіть ці пере-
вертаники (колись же не було таких бляшанок, як за-
раз такі різні формочки) на капустовий лист великий. 
Калорійна їжа. І жирне, і молочне, і калорійне. Тяжко 
робили гуцули, всі робили коло худоби, там сіно. Му-
щіни робили в лісі зазвичай зимою.

НАПОЇ Я каву почала пити, та відколи появилася кава. 
Появилася «Бразильська», я  пам’ятаю, це такий був 
дефіцит, це хто мав баночку кави, це було десь сімде-
сяті роки [1970-ті рр.]. Такі жерстяні баночки це були, 
ми почали каву по великих святах пити, а вже потім 
десь їхали, десь там можна було купити в великому 
місті, то по блату, потім уже появилася «Львівська», 
ну набагато пізніше, зазвичай ми починали з «Бра-
зильської». Вона була «Львівська», а потім була «Гал-
ка», ну, розчінна, а потім уже років п’ятнадцять, як я 
перейшла на заварну каву і по сьогоднішній день.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Колись у давнину варили 
гуцульські голубці. Сьогодні вже дають рис і дають 
вперемішку кукурудзяні крупи. Колись про рис тут 
не знав ніхто. Риж, рижова каша. Колись про риж чі 
рис не знали тут і робили кукурудзяну кашу, голубці 
з кукурудзяної крупи. Самі мололи крупу, жорна такі 
були, такі камені круглі, і такі жорна крутилися, я  їх 
бачила, в сусідки колись щє були моєї, я їх пам’ятаю, 
бо ходили купували, якшо мали, кукурудзу, вродила 
кукурудза, душіли і йшли на жорна. В нас багато, в нас 
навіть ота кишка, про яку я казала, там мука кукуру-
дзяна, кулеша кукурудзяна, бануш кукурудзяний, і в 
голубці мука кукурудзяна йшла, всьо кругом куку-
рудзяне. І хліб був кукурудзяний. Ше пекли, ну у нас 
тут, іменно в моїй родині, це тут трошки менше, а ше 
є таке блюдо, як начінка. Це солодке блюдо. Це не зо-
всім верховинська [страва], але і тут люди готовили, 
ну не так масово. Це тоже кукурудзяна мука, розколо-
чена, сирою якось розколочена на молоці, додаєци цу-
кор і масло, і це запікаєця в печі. Оце начінка. [Страви 
якої кухні зазвичай просять Ваші гості?] Однозначно 
гуцульську просять, хоч одне-два блюда хочє гуцуль-
ської кухні. Ну саме простіше – це кулеша, банош, бо 
це ж швидше готується, а  все залежить від періоду, 
і  голубці, бо якшо зима, більше часу, можна голубці 
гуцульські приготовити, і буряки гуцульські пригото-
вити. Залеже від того, хто приіжжає, на скільки. Борщ 
гуцульській – це йде буряк, але вариця на бужених ре-
брах і їдця із картоплею, яка зварена «в мундирах». За-
мість хліба. Правильний борщ – із квашених буряків. 
На сьогоднішній день це вариця із чєрвоних [буряків], 

і підкислив там кислиночкою, і все. Це вже варіанти 
сьогоднішні. Засмажка обов’язково  є, обов’язково 
приправки там і обов’язково чєбрець там має бути, 
бо без чєбрецю це не буряки. [Чебрець садовий має 
бути?] І такий, і такий може бути. Ну зазвичай садо-
вий, бо він завжди є під руками, в кожного. 

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.

КОЛІЙ Якшо не домашній ґазда коле свого кабанчика, 
там уже чи сусід є, чи хтось другий є. Це «різник» на-
зивали. Кликали його. Він все порізав, це вже хазяйка 
розбирає собі. [Як розраховувалися?] Ну, зараз пла-
тєт, а тогди дали кусок мнєса, кусок сала – це на ніж 
дали. І будьте здорові. І гроші ніхто не платив. На ніж 
се дали, аби ніж порожній до хаті не вертати.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ І тогди собі хазяка розбирає то мнє-
со. Це на ковбасу домашню, бо робили люди собі свою 
ковбасу домашню, ніхто не купував. А ця – на буже-
ницю. Тушонок мало закривали колись. Багато людей 
не знали, як тушонки закривати. А  тушонки вже за 
рускіх, з того часу почали закривати. [Як раніше збе-
рігали?] Та вибудять то у пуді. То не будили, аби «бу-
жарня» називаласи. Та у стародавні хати, «кагла» така 
називаласи. З хати димоход ішов. «Кагла» називаласи 
по-стародавньому. Це у пуді. Чердак. На пуді. Це там 
покладені палиці такі. Ви на ці палиці цю буженицю 
наклали, ковбасу наклали, і  там ватра з хати горе, 
дим туда куриться та й там це будить. Вони там три-
мали довго то [м’ясо]. То треба було дивитися, шоб 
воно не перекопчувалося. Переважно в такий час, 
як не було надворі холодно, то тиждень само більше 
будилася та буженина там у пуді. «Будили» називали 
по-стародавньому, по-нашому. А  так «копчене» на-
зивається. А відтак знімают, і така в них була кладо-
ва – «кліть» називається. По-давньому це називалоси. 
Там нароблені гачки, на це завісили. Це стоїт їм, по 
кавалку рубают і всьо. [Скільки разів на рік різали ху-
добу?] Колись то так було, шо вони різали вівці. Давні 
люди. Тепер вже не тримают люди. Вівці різали, то так: 
пройшов тиждень, два – різали вівцю, бо било мнєсо. 
А зараз раз на рік. От до осені потримали до холодів. 
Грудень місяць. Отако. До свят, до Різдва. Це файно 
покоптили. А зараз уже всьо в слойках. Всьо закрива-
ється в слойкі. Банки. Як ковбаса, так бужениця, так 
ребра свиней цих. Так тушонки вже робитси, паштет. 
Це всьо ми зараз закриваємо в банках.  [...] Раньше 
компоти ніхто не закривав. Отак зродили яблука, рі-
зали дольками яблука. Є надворі сонечко, поставили 
на дошку. Це сушит. Висушит гет, аби це сухе було. Це 
вже збирают, другі знов кладут. Так і сливи, як родіт. 
Тоже сливи сушат, але вже у бужарці. Бужарка – це де 
мнєсо будитси. Та й такі є стілажі нароблені. Та й ви 
на цей стилаж висипаєте сливи і кладете знизу ватру. 
Ватра горит, і ці сливи там будитси. Довго їх треба бу-
дити. Тиждень. Збираєте: котрі сухі  – ви вибираєте, 
трижі сирі – досихают. І ви це собі вибираєте, ставите 
у слойки. Збирали в берівчки гуцулскі. Як оце зробле-
ні. А як ні – «коновка» називалася, гуцулска. Та й вони 
це збирали, та й там зберігали. Вже тепер пішли ком-
поти, все тепер закриваєтси. Є яблука, ягоди, малина, 
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чорниця – усьо ми зараз закриваємо. [...] Я закриваю 
тоже горох. От посажу горох, беру файно вилущую 
у миску. Відтак гарно його промиваю, висушую, би 
він мокрий не був. Ну, на друшляк я його. Варю си-
роп: кладу у воду сіль, кидаю туда горох. Три мінуті 
горох цей має закипіти. Відтак даю лимонної кисло-
ти до него. Після того разом із цим набираю у банки 
і тоди стерелізую я три години у літрових банках. Не 
треба його [консервований горох] купувати. Ставимо 
у підвал. «Пивниця» у нас називається. Можете в суп 
давати, можете – у мнєсний салат. [...] Тоже закривают 
у нас квасолю. Так само, як горох. Салат дуже добрий з 
квасолі. Квасоля ця на тичках. Зриваєте ви цю фасоль-
ку, файно краєчки обрізуєте, порізуєте на куски. По-
мидору, перец туда даєте. Купуєте на базарі червоний 
перец [солодкий]. До смаку солі даєте тамкі. І  тоже 
набираєте це в банки, стерелізуєте це в банках, тоже 
кришками закриваєте. І зараз я їх маю.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Паштет. Рубаєте 
мнєсо, там є вага. Свинне мнєсо рубаєтси. Рубаєтси 
сало, рубаєтси чорний потрух з поросєти. [Це печін-
ка?] Так. У  нас називаєтси «чорний потрух». І  тепер 
цибуля даєтси, мука біла даєтси тамкі, перец мелений 
туда. Це все файно перемішую і ставлю тогди в банки, 
і три години простерілізувати, і закриваю, і всьо. Си-
рим ставила у банки, проварила три години. Сирим 
наклала, лиш неповна банка була, і  вон за три годи-
ни проварилоси. І  закатали, і  до пивниці. [Як роби-
те кров’янку?] А кров’янку – відварюєте гречку. Але 
перший раз кидаєте, там такий «ошийок» називаєтси. 
Ну, шось жирне. У  воду ви ту кидаєте. Ви це файно 
проварили, вибрали. Туда у цей жир, шо ви провари-
ли, кинули гречку. Ця гречка запариласи файно, тогди 
ви це, шо проварили тамкі, мнєсо то всьо файно пере-
млинкували, все в гречку файно помішали. Якшо ви 
хочете начінити в кишках. Рулка така є, така зроблена 
залізна, ви прикручуєте це до мнєсорубки, ставите. 
Тут натягаєте ці кишки на руку цю, і тут пхаєте у гор-
ловинку цей зроблений заміс, крутите, і це все в киш-
ку заходит. І кусок проварили. Най буде п’ятнадцять-
двадцять хвилин. А якщо ви хочете в банки постави-
ти: набрали у банки, простерілізували, капроновими 
кришками закрили і всьо. Маєте собі на літо: відкри-
ли, підогріли. У мене до літа зберігалася [кров’янка]. 
[Що готували із серця, легень?] Можете використову-
вати на шо-небудь. Могли і тут проварити. [...] Є саль-
тісон. Файно вуха відварюютси свинні. Тоже це всьо 
файно порізати на кусочки. Цей калюшок свинский 
ви заставляєте всьо. Ну, всередині. Ви це файно на-
бираєте туда, цей кусок, шо розріз є, файно голочкоў 
вшиваєте. Ставите у каструлю, варите і легенько 
голочкоў пробиваєте, шоб пара виходила з него. Це 
файно поварили, на якусь дощечку поставили, зверхи 
поставили дощечку, каменем навалили. Це гарненько 
притисло, і відтак собі по кускові ріжете. [...] Робила 
студенець з голови. Свинська. Голову розрізуємо на 
чотири частини, солимо. Можна із свіжого. Якщо [із] 
свіжого, то порізати, посолити і в банки. Але треба до-
бре солити. В банках закривати. А якшо не з свіжого, 
то голову пробудили добре. Будити – воно не портит-
си. Файно порізали, поклали у каструлю, файно про-
варили, так шоб мнєсо від кісток відпало. І тогди ви то 
мнєсо вибираєте. Це шо лишиєтси юшка від цего хо-
лодцу, на марлю файно проціжуєте. Мнєсо накладаєте 

в талєрочки. Кружельцями такими накладаємо. Зали-
ваєте юшкоў. Даєте туда часнок, перец в ту юшку. Цим 
файно заливаєте собі. Кладете на холодне місце, він 
застиває – хоть кидай талєрку, він нікуди не випаде! 
[...] Є молоко, «глєк» називаєтси. Ну, глєчут молоко на 
бринзу. Глєч. Та й це дают у це молоко. Воно робить-
ся туге, це молоко. Після того проціжуют на марлю і 
ставлят його десь так, де проході вогонь, шоб він сох. 
Цей будз висихаї, на млинку млинкуєте. Прекрасно 
перемлинкували, посолили, набили в слойки і маєте 
бринзу. [Як робили гуслянку?] Кип’ятєт молоко. Мо-
локо охолоджуєтси, наливают у банкі трилітрові. Там 
берут кислого молока, дві лижці сметани. Я так роблю 
по-своєму. Дві лижці сметани до кислого молока. Гар-
но це перебиваю, став’ю ці банки на тепле місце, об-
гортаю ручником його, зверхи чуть-чуть кришечками 
прикриті. І на другій день забираю – уже є гуслінка. Це 
у нас тут роблять гуцули.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ То люди зачіли 
в себе вдома садити [помідори], парники робити. 
В [19]50-х ще не було цих помидор. То тепер. Огірки 
садили за давнього часу і тепер огірки садят. [...] У го-
лубці кладеться кукурудзяна крупа, моркву теркуєте, 
пережарите жир, смалець, файно даєте там цибульку. 
Все файно пережарили. Даєте оцієї крупи. Файно пе-
ремішєли. Листя капустяне квасне, бо квасят капусту 
у нас. Ці листя файно обібрали і в ці листя загорта-
єте голубці, і кладете в каструлю. Накладете голубці, 
а  відтак поріжете сало, помиєте, зверхи прикладете, 
а  відтак знову голубці і знов сало накладете, і  після 
того кладете варити їх. Колись варили кашу із гарбу-
зів. На молоці варили кашу. Дуже добра вона. Файно 
обстругати гарбуз, проварити, дати туда молока. Пре-
красна каша! [Яку крупу додавали?] Кукурудзяну. [...] 
Буришеник. Варите картоплю. Гарно облупили цю 
картоплю, файно на млинку перемлинкували. Туда 
дали муки кукурудзяної. Файно це помішали. Можна 
ставити в духовку, а можна ставити і на пательню. І на 
пательні ви піджарите цей буришеник. Як хліб. Як оця 
долонь, так се він розпліскує тоненько. Це називався 
по-гуцулскі «буришеник».

СТРАВИ З РИБИ Колись люди ловили в річці. Візьмут 
рибу, принесут до хати, порубаї, посоли це се, поста-
ви це се та й жарить цю рибу. Просто раньше жари-
ли. Ніхто не жарив у яйці. Просто у муку обкачают 
і на пательну [сковорідку]. І це накладут, на один бік 
піджарят, на другий бік піджарят. І  забирают у мис-
ку. А зараз уже таке: робиш лізон – яйце файно пере-
биваєш. То берете бите яйцє в миску, гарно лижкою 
перебиваєте, посолили, обкачали [рибу] перший раз у 
муку, відтак у миску кинули в яйце і на пательню по-
ставили, і піджарили. Всьо. [Яку рибу зараз готують?] 
Мінтай. Єк хто яку рибу любит. То не всі однаково 
любят риби всєких цих назвів. Я  переважно люблю 
мінтай брати.

НАПОЇ Люди не знали, шо то пити оті чаї, кави. Це мав 
бути хміль, рум’янець, наберут цвіту глогу – таке цві-
те у лісі, колючка така. [Шипшина?] Так! А рум’янець 
у городі росте. Біленько так цвіте той рум’янець. Та 
й так, шо ви собі набираєте, файно висушуєте, стави-
те у якійсь ящичок. Поставили в окріп, се запарило. 
Ви вже маєте чай. А чо’ так колис люди довго жили, 
не слабували? Бо люди не пили воду ніяку, ні сиру, 
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чаї собі гуцулскі. [Як зараз самогонку настоюють на 
коріннях, на квітах?] Є  зміївона, на полонинах зілля 
копаєтся таке. Це коріння. Джінжджяра. Тоже це в по-
лонинах набирається, воно не росте в горах. Це вису-
шуютси коріння. Ви берете по кусочкові це коріння. 
Але треба, би була справжня самогонка, чиста, десь у 
когось купити таке. І ви це файно настоюєте. І від пе-
чінки, і жолудок коли у вас дуже болит – дуже добре 
цього пару грам випити! 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Як 
печуть паски?] Файно просіют муку, борошно це біле. 
Солі чуть-чуть. Туда дают яйце, цукор, у воду. Це пере-
бивают. Файно переб’ют. Після того там масло розто-
пити. Але це вже [тоді], коли ви маєте це тісто місити. 
Тогди ви наливаєте там масло, тогди ви це все місите. 
Ставите його на тепле місце, воно вже тогди з миски 
виростаї. Ви вже то знімаєте і тогди качаєте собі шо хо-
чете. Це калачі, це паску ви собі вироб’єїте. Я собі печу 
на свєта фактично всьо своє. Всьо собі мечу руками. 
Я цього року напекла десять пасок, дванадцять бабок. 
[Бабки – це що?] Це тоже так само як паска, лиш бабка 
вже не вироб’єїтси, лиш накладаєтси у таз, та як хліб, 
і вона собі виростаєт, і ви собі це печете. Але я вже це 
на молоці. Даю молока туда. На молоці це перебиваю 
файно. Яйце даю туда, ванільний цукор. Всьо я додаю 
і тоже це замішую. І я це печу так.  [...] Прикрашаємо 
паску. Ми прикрашаємо – зозульки, листочки такі ро-
бимо, на паску накладаємо. То уже за звичаєм іде. Бо то 
вже люди зачіли всьо вироб’єти, кожний один від одно-
го хоче краще паску убрати. Якнайкраще аби паска ця 
була убрана. Бо ідеш на Великдень до церкви паску свє-
тити, ти одну паску береш. Ти підеш свєтити, станеш 
під церков, а всі заглядают, в кого яка паска. [Чи фар-
бують яйця на Великдень?] Роб’ют, але ми вже купуємо 
ці писанки. Є, шо принесе свої єйця, то вона пише, а як 
ні – то вже купуєте готові писанки. Вони файно нама-
люют, напишут на писанці «Христос воскрес!».

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Великдень. Ви там уже собі готує-
те: яйця варите, буженицю нарізаєте, лагодите кошик 
до церкви. Рано йдете до церкви, ну, може, і в чотири 
години. З восьмої години ідет служба ввечір. І ви собі 
там кошик маєте, нарізаєте в цей кошик хліба дати ху-
добі, хто має худобу. Сіль лагодите до церкви, водичку 
злагодите в стаканчик, бо піп це всьо освєчує. І це там 
усьо: помидори, огірьок, сир, ковбаса, єйця. Ви всім 
цим прикрашаєте кошик собі. І це піп свєтіт, і ви з цим 
приходите собі до хати. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Святий вечір дуже багато у нас страв готуют – мают 
дванадцять страв наготувати. Так пишут, що мається 
бути. Це отаке, шо голубці готуєте пісні, пшениця, са-
лат робите з бурячка, фасоля, сушені сливи туда дає-
те, гриби варят тоже, пироги пісні варєт, пісна риба. 
[Як готують кутю?] У нас називают «пшениця». Фай-
но помиют, насип’ют води, постої вона у воді, після 
того  – в каструлю, гарно проварят, але не солят, бо 
кисне вона. Проварят файно, це охолоджуєтси. Оріхі 
помелют, дают туда у цю пшеницу, меду, мак утерти. 
І робиться пшениця. 

ПОМИНКИ Ковбаса, бужениця, сир, відбивна, голуб-
ці, холодец, салати мнєсні, борщ, огірьок, помидо-
ра свіжий, якшо є в той момент, картопля з мнясом, 
гречаники. 

с. Бистрець
Записали Т. Величко та О. Таран 6 липня 

2012 р. у с. Бистрець Верховинського р-ну 
Івано-Франківської обл.  

від Потяк Марії Миколаївни, 1937 р. н.,  
та Гаражюк (Костюк) Ганни Петрівни, 1932 р. н.  

Розшифрувала О. Піскун

ПОСТУВАННЯ Постували, Великий піст постували. 
Хто собі зарічливий, знає за здоровя або за діти, ци 
там п’ятниця, ци понеділок, ци середу, то собі постіє. 
А тепер тоже пості. Петрівка – це Петрівка, та й Бо-
городичний піст. Але це найменше постіют. Великий 
піст – Великодній піст, перед Великоднем. Дехто, ми, 
і  син, і  невістка, то цілий піст на неділю пісне їдєш. 
Один піст, ну, у нас називають «Пущєннє», то аж на 
Великдень єдє скоромне, усно на олії.  [...] Говіють 
[люди] – п’єтниця перед Петром і перед Іваном. Я го-
вію. Було штири неділі Петрівки, я  говіла всі, Петра 
ждала [12  липня], а  Івана  – завтра [7  липня]. [Коли 
люди говіють, скільки разів на день можна їсти?] Та 
говіють, си можна їсти, хіба постить, хіба ни, хто по-
стить, той нічьо не їсть. Перед Великоднем, п’єтниця 
Великодна, це можуть не їсти постарше. Преображе-
ніє, Головосікі –говіют, не їдєть. Капуста пісна – мож-
на їсти, огірок. Просто говіють. [...] Перед Великоднем 
сім неділь посту. Перед свєт Різдвяних шість неділь 
посту, «Пилиповка» си називає. Пилипочний піст. [Чи 
можна їсти рибу?] Можна, бо на Тайній вечєрі риба 
була, то можна їсти, а у Великий це ж піст, кривавий, 
то одну днину лиш можна їсті рибу. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Сві-
тий вечір. У цей день можна робити цілий день, увечір 
у шостій годині сідаємо до вечєрі, як перша зірничка 
зійде. До зірнички не їдять. А я того року не їла та й 
готую, та, знаєте, то того покушаю, то того. Та й так, 
сіда[ємо], кладемо пид викно ангеликам усе їди, кіль-
ко маємо, наваримо дванацять страв, бо дванацять 
апостолів. Кладемо кожного потрошкі отут під вікно, 
це ніби так нам стариня казала, шо ангелики прийдут 
до вечєрі. Накладаємо уже всьо на стіл, світимо свіч-
ку, падемо на колінки, усі молимоси Богу. Беру трош-
ки цукру, навхрест отак цукром посвєчую хату, аби 
так, який цукор задобрий, такий аби нам прийшов 
рік, солодкий. «Який цукор засолодкий, – так собі по-
тіхоньку й кажут, – такий аби рік нам був солодкий». 
Наприклад, у  мене умер син, умер чьоловік, шо вже 
сего року не сідають до вечєрі, я  їм ложку кладу і 
прошу всіх до вечєрі: «Аби ваша ласка була прийти 
до вечєрі». Кладу сіно на стіл, під калачі, беру мішок 
целофановий та й під колачі кладу сіно, бо Ісус Хрис-
тос у сіні родивси, через це у сіні кладу на кожний 
кут зубок часнику, аби не мала сили сатана до нашої 
хати. Зубочьок або навіть і пів можна, і так ото сто-
їть цілі свєта. [...] [Що обов’язково готують на Святий 
вечір?] Кутя. Варю, туда перемлинковую мак, халву і 
оріхі товчені – волоські такі, купуємо на базарє та й 
перемлинкуємо, є  млинок, на млинку та й туда. Цу-
кор. Хто має мід, то дає мід, а я не маю, то даю цукор. 
Та й трошки озму, та й тоже навхрест отак, аби так си 
хату добро сіяло, як пшениця си сіє. [Ложкою кидає-
те кутю?] Навхрест. У хаті, отут, де сідаємо до вечєрі. 
Давно так були такі порядки. Дванацять страв ставим. 
Пшениця [кутя], голубці, пироги або з повидлом, або 
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з барабулев. Начінка  – барабуля, олій та й цибуля, 
а як ні, то с повидлом. Сливки із фасулями. Ну, варю 
фасулі та й варю сливки окремо шушені [сушені]. Су-
шениці. Зварила фасулі, зварила сливки та й уже тоги 
змішую це. Та як треба, то цукру додаю. Пампушки 
жарю пісні. Солодкі, без [начинки]. Туда си я лиш даю 
цуґор, олій. [Пампушки без дріжджів?] Дріжжі, але 
воду треба подавать, я як варю, то на літру води двісто 
грам олію та й туда в воду, та й це треба перевариті, 
аби си переварило, та й треба остудити, та й дріжжі 
пидисєть грам, більше ні, пидисєть грам, цукру для 
смаку, трошки соли. Оце замішую так, як на пироги, 
та й виробляю форму. Круглі. Та й на олії жарю. Ну 
та фасулі такі, лопаткі, я кладу, барабулю – стругана. 
Гриби це обов’язково тоже мають бути. Це уходить 
барабуля до цих страв. Дванадцять, то дванадцять 
мисок, всьо це до цих страв приходить, варені гриби, 
там залажую туда, даю олію, часнику, бо без часнику 
би не були. Білі [гриби]. Та й так накладаю сливки, 
кладу без фасуль. [...] Колачі такі з тіста місимо, але я 
тепер купую. Привозять на базар спеціально, а вперед 
не возили, ну то я пекла, перед Світим вечором печу 
колачі, має бути така дирка всередині, печу завивани-
ки, завиваники і тепер є. Розкачую тісто, даю мука, це 
як на пісні, але я вже печу, аби на Різдво було, то туда 
пару яєчок, сметана, цукор, дріжджі. Видтак це роз-
мішу так, як на хліб, так і на пироги загусто, розкачую, 
намащую повидлом, отак-о звиваю, та то подростає, 
та в піч. Бо це уже скоромне. [Ці калачі] стої на сіні, 
а  по свєтах ми [їх] з’їдаєм. Свєт є кілька, аж до Ви-
дорщ, свєта в нас два тижні. Видорщі – перед Іваном 
Хрестителем, коли освяті воду.  [...] [Як називається 
останній вечір Пилипівки?] Та се «Тайна вечеря» си 
називає. Піст. А на другий день вже називаєця «Різд-
во». Боже, це вже не говіють. [...] [У вас Святий вечір 
один?] Ні, два. Другий – перед Василієм. [Називають] 
«Василиний вечір». Тоже лагодє так, як на перший, 
але уже менше. Увечір перед Василієм ми, так було в 
нашого дєді, палимо у саду ватру. Кажуть, шоби сади 
цвіли, родила би, буря не била би. [Чи варять кутю на 
другий Святий вечір?] Варять. Обов’язково. Голодна 
кутя. Вари си голубці, варі гриби, це у нас мають бути 
обов’язково гриби. На Видорщі це всьо скоромно. 
Я варю холодєц, «студенець» у нас кажуть. Студенец, 
голубці, борщ із м’ясом  – отаку їду у нас [готують]. 
Це вже не піст.  [...] Заходит Великий уже піст  – оце 
Пущєннє, це тиждень до Пущєння, це си називає «За-
гальниця», шо можна їсти усьо, а послідній тиждень, 
то «Масниця» си називає, їділи сир, молоко, єйця. [Що 
готують на Масницю?] Готують молочне, вареники. 
[У вас кажуть «вареники» чи «пироги»?] Пироги. Це з 
Союзу вареники. А раніше були пироги з сиром. Пер-
ша днина посту – це си називає «Москотавний поне-
ділок», шо це, ну, роб’є Пущєннє, готуют там голубці, 
горілку, бо щє пити на говіннє. То робили вечорниці, 
тепер вже полишили, але задавно. На Пущєннє робі 
вечорницу. Це є субота, неділя, роб’є данці, тепер уже 
наймають музику, сходіце молоді дівчєта й хлопці, 
данцюют, випивают, шо це вже ніби на говінні пити 
не буде.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Носє [вечерю]. Коли На 
Світий вечір до вечєрі, єк ми щє не сідаємо до вечєрі, 
то тоді сусідка до сусідки несе. [Що несе?] Усього, шо 
нарихтувала, то й талійку, то і кожного потрошкі, та й 

несут, да й дают там за, наприклад, у мене помер чо-
ловік та й син, то за єго душу я даю, аби він повечеряв 
так, як ми вечераєм. Каже: «Най Бог прийме за мого 
чоловіка та за мого сина, за Василя та й за Миколу». 
А вона каже: «Прости Біг», – та впаде на колінки, та 
молиця Богу. Отак у нас.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Мос-
котавний понеділок – це вже миют миски вит [жир-
ного]. Помиют посуду вит жирного, бо це вже піст, 
то вже називає «Москотавний понеділок». Окропом 
[мили]. Уже піст, на всьо піст. Всьо пісне. Робі голубці 
пісні на чіснок та й олій. У нас і сьогодні піст, бо сьо-
годні перед Іваном п’ятниця. Вари пироги на барабу-
лев, з  олієм, лагоді начінку, барабуля, олієм, цибуля. 
Ну, то компоти, то повидло, то отаке, отакі їди їдє. Та 
як піст, то лиш один [раз] на день [їсти]. Наприклад, 
ви собі хоците, ци їсте на обід, а ци уже увечір. Як ви 
попоїли, наприклад, сего вечіра, а  завтра будете по-
стіти, то можете на обід попоїсти раз і всьо, вже аж на 
другий день. [...] [Як готують пісні голубці?] Квашена 
[капуста]. Оце я зварила, уже разложила на талєри. Ну 
я так, на рижу трошки, кукурудзяних крупів, туда за-
кришок та й сварила. [Що таке «закришок»?] Ну та од 
ікропу та цибулі, ботічько такі та дві барабуленці тер-
ла усередину, в начінку, або вони забиті, та й олійка, 
чєснок та й усно. На Великдень в п’ятницу ми пості-
мо. На Великдень ріхтуєм уже всьо. У суботу вже пам-
пушки скоромні. Це печу паску с хрестом, це в суботу 
вже, бо можу і в четвер, як маю чісу. Паску, це с хрес-
том си робит, туда єйця, туда сметана, туда маргарин, 
так, аби така вже файна виросла, туда цукор, це має 
бути на Великдень. Це печут у нас. Є бабки [печуть]. 
Вобщє вони відрізняються, бо там є да яке масло, да 
яке сметана, та печуть. Це таке файне. Це бабка. Та і в 
паску хто [що] хочє, те й кладе. Це си відрізняє, бо це 
[бабку] печут крайню солодке, а паску печут, аби не 
була солодка, та[к] як хліб. Тре’ файно місити, злаго-
дити там хрести, все. На бабку нічього [не роблять], 
просто. Хто де маком [прикрашає], я – нічим.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Кошик, у тот кошик єйця, сир, чу-
жениця [буженина], ковбаса, сало, всьо це накладаю, 
писанка, мають бути там гроші чєрвоні – залізні пять 
копійок або двадцять. Вони жовті, аби не білі. Туда 
хрестик має бути, в  мене є такий. У  нас служба си 
начинає о дванадцятій годині, то о шестій кінчєєци, 
дуже файна. Ну то святити шо несут: яйця, чужени-
ця, м’ясо, солонина – всьо це називаєця «дора» у нас. 
То си свєтіт, і хто дає за померших там, шо собі даст 
бідним, а решта то собі в хату приносить. Свячене має 
їсти три дні. Та можна їсти все, ну перше раз треба 
свяченого їсти три дні.  [...] Беруть собі у сумку та й 
викладають. Але уже тепер не дуже, то колис кіньми 
зброді, тепер церкву зробили маленьку в Дземброні, 
а то тут ходили, та кожен оден проти другого якнай-
більшу паску несе світити. Беру цю писанку свічєну, ці 
копійки, це хрестик, сиплю туда щє свічної води, і всі 
ми докупи, кілько нас має сідати до столу, у цій воді 
маємо си помить. [Дівчина] перша має, шоби була 
така, як та писанка. 

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ У кого дитинка померла малень-
ка, на Івана дає за прости Біг, ну, набирає ті ягоди і 
дає за прости Біг [сама не їсть]. В неділю та й у свє-
то [не можна пекти хліб]. Гріх у неділю хліб печі, але, 
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нашого дєді, палимо у саду ватру. Кажуть, шоби сади 

І
нашого дєді, палимо у саду ватру. Кажуть, шоби сади 
цвіли, родила би, буря не била би. [Чи варять кутю на Іцвіли, родила би, буря не била би. [Чи варять кутю на 
другий Святий вечір?] Варять. Обов’язково. Голодна Ідругий Святий вечір?] Варять. Обов’язково. Голодна 
кутя. Вари си голубці, варі гриби, це у нас мають бути Ікутя. Вари си голубці, варі гриби, це у нас мають бути 
обов’язково гриби. На Видорщі це всьо скоромно. Іобов’язково гриби. На Видорщі це всьо скоромно. 
Я варю холодєц, «студенець» у нас кажуть. Студенец, ІЯ варю холодєц, «студенець» у нас кажуть. Студенец, 
голубці, борщ із м’ясом  – отаку їду у нас [готують]. Іголубці, борщ із м’ясом  – отаку їду у нас [готують]. 
Це вже не піст.  [...] Заходит Великий уже піст  – оце ІЦе вже не піст.  [...] Заходит Великий уже піст  – оце 
Пущєннє, це тиждень до Пущєння, це си називає «ЗаІПущєннє, це тиждень до Пущєння, це си називає «За
гальниця», шо можна їсти усьо, а послідній тиждень, Ігальниця», шо можна їсти усьо, а послідній тиждень, 
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а  по свєтах ми [їх] з’їдаєм. Свєт є кілька, аж до Ви
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а  по свєтах ми [їх] з’їдаєм. Свєт є кілька, аж до Ви
дорщ, свєта в нас два тижні. Видорщі – перед Іваном 
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дорщ, свєта в нас два тижні. Видорщі – перед Іваном 
Хрестителем, коли освяті воду.  [...] [Як називається 
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Хрестителем, коли освяті воду.  [...] [Як називається 
останній вечір Пилипівки?] Та се «Тайна вечеря» си 

М
останній вечір Пилипівки?] Та се «Тайна вечеря» си 
називає. Піст. А на другий день вже називаєця «Різд
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називає. Піст. А на другий день вже називаєця «Різд-
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во». Боже, це вже не говіють. [...] [У вас Святий вечір 
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во». Боже, це вже не говіють. [...] [У вас Святий вечір 
один?] Ні, два. Другий – перед Василієм. [Називають] 

М
один?] Ні, два. Другий – перед Василієм. [Називають] 
«Василиний вечір». Тоже лагодє так, як на перший, М«Василиний вечір». Тоже лагодє так, як на перший, 
але уже менше. Увечір перед Василієм ми, так було в Мале уже менше. Увечір перед Василієм ми, так було в 
нашого дєді, палимо у саду ватру. Кажуть, шоби сади Мнашого дєді, палимо у саду ватру. Кажуть, шоби сади 
цвіли, родила би, буря не била би. [Чи варять кутю на Мцвіли, родила би, буря не била би. [Чи варять кутю на 
другий Святий вечір?] Варять. Обов’язково. Голодна Мдругий Святий вечір?] Варять. Обов’язково. Голодна 
кутя. Вари си голубці, варі гриби, це у нас мають бути Мкутя. Вари си голубці, варі гриби, це у нас мають бути 
обов’язково гриби. На Видорщі це всьо скоромно. Мобов’язково гриби. На Видорщі це всьо скоромно. 
Я варю холодєц, «студенець» у нас кажуть. Студенец, МЯ варю холодєц, «студенець» у нас кажуть. Студенец, 
голубці, борщ із м’ясом  – отаку їду у нас [готують]. Мголубці, борщ із м’ясом  – отаку їду у нас [готують]. 

паску хто [що] хочє, те й кладе. Це си відрізняє, бо це 
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паску хто [що] хочє, те й кладе. Це си відрізняє, бо це 
[бабку] печут крайню солодке, а паску печут, аби не М[бабку] печут крайню солодке, а паску печут, аби не 
була солодка, та[к] як хліб. Тре’ файно місити, злагоМбула солодка, та[к] як хліб. Тре’ файно місити, злаго
дити там хрести, все. На бабку нічього [не роблять], Мдити там хрести, все. На бабку нічього [не роблять], 

Ф
мішу так, як на хліб, так і на пироги загусто, розкачую, 

Ф
мішу так, як на хліб, так і на пироги загусто, розкачую, 
намащую повидлом, отак-о звиваю, та то подростає, Фнамащую повидлом, отак-о звиваю, та то подростає, 
та в піч. Бо це уже скоромне. [Ці калачі] стої на сіні, Фта в піч. Бо це уже скоромне. [Ці калачі] стої на сіні, 
а  по свєтах ми [їх] з’їдаєм. Свєт є кілька, аж до Ви Фа  по свєтах ми [їх] з’їдаєм. Свєт є кілька, аж до Ви- Ф-
дорщ, свєта в нас два тижні. Видорщі – перед Іваном Фдорщ, свєта в нас два тижні. Видорщі – перед Іваном 
Хрестителем, коли освяті воду.  [...] [Як називається ФХрестителем, коли освяті воду.  [...] [Як називається 

кришок та й сварила. [Що таке «закришок»?] Ну та од 

Ф
кришок та й сварила. [Що таке «закришок»?] Ну та од 
ікропу та цибулі, ботічько такі та дві барабуленці тер

Ф
ікропу та цибулі, ботічько такі та дві барабуленці тер
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ла усередину, в начінку, або вони забиті, та й олійка, 

Ф
ла усередину, в начінку, або вони забиті, та й олійка, 
чєснок та й усно. На Великдень в п’ятницу ми пості

Ф
чєснок та й усно. На Великдень в п’ятницу ми пості
мо. На Великдень ріхтуєм уже всьо. У суботу вже пам

Ф
мо. На Великдень ріхтуєм уже всьо. У суботу вже пам
пушки скоромні. Це печу паску с хрестом, це в суботу Фпушки скоромні. Це печу паску с хрестом, це в суботу 
вже, бо можу і в четвер, як маю чісу. Паску, це с хресФвже, бо можу і в четвер, як маю чісу. Паску, це с хрес
том си робит, туда єйця, туда сметана, туда маргарин, Фтом си робит, туда єйця, туда сметана, туда маргарин, 
так, аби така вже файна виросла, туда цукор, це має Фтак, аби така вже файна виросла, туда цукор, це має 
бути на Великдень. Це печут у нас. Є бабки [печуть]. Фбути на Великдень. Це печут у нас. Є бабки [печуть]. 
Вобщє вони відрізняються, бо там є да яке масло, да ФВобщє вони відрізняються, бо там є да яке масло, да 
яке сметана, та печуть. Це таке файне. Це бабка. Та і в Фяке сметана, та печуть. Це таке файне. Це бабка. Та і в 
паску хто [що] хочє, те й кладе. Це си відрізняє, бо це Фпаску хто [що] хочє, те й кладе. Це си відрізняє, бо це 
[бабку] печут крайню солодке, а паску печут, аби не Ф[бабку] печут крайню солодке, а паску печут, аби не 
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попоїли, наприклад, сего вечіра, а  завтра будете по
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попоїли, наприклад, сего вечіра, а  завтра будете по
стіти, то можете на обід попоїсти раз і всьо, вже аж на 

Е
стіти, то можете на обід попоїсти раз і всьо, вже аж на 
другий день. [...] [Як готують пісні голубці?] Квашена 

Е
другий день. [...] [Як готують пісні голубці?] Квашена 
[капуста]. Оце я зварила, уже разложила на талєри. Ну Е[капуста]. Оце я зварила, уже разложила на талєри. Ну 
я так, на рижу трошки, кукурудзяних крупів, туда заЕя так, на рижу трошки, кукурудзяних крупів, туда за
кришок та й сварила. [Що таке «закришок»?] Ну та од Екришок та й сварила. [Що таке «закришок»?] Ну та од 
ікропу та цибулі, ботічько такі та дві барабуленці терЕікропу та цибулі, ботічько такі та дві барабуленці терЕла усередину, в начінку, або вони забиті, та й олійка, Ела усередину, в начінку, або вони забиті, та й олійка, 
чєснок та й усно. На Великдень в п’ятницу ми постіЕчєснок та й усно. На Великдень в п’ятницу ми пості
мо. На Великдень ріхтуєм уже всьо. У суботу вже памЕмо. На Великдень ріхтуєм уже всьо. У суботу вже пам
пушки скоромні. Це печу паску с хрестом, це в суботу Епушки скоромні. Це печу паску с хрестом, це в суботу 
вже, бо можу і в четвер, як маю чісу. Паску, це с хресЕвже, бо можу і в четвер, як маю чісу. Паску, це с хрес
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Боже прости, єк бувало, шо я пекла. В моїй вуйни був 
образ, але вуйна прожила сто три роки, мала образ, шо 
жінка, котра чєшеци у неділю, то чорти отак за волоси 
у плечі ї си вперли та й так навзнач і тєгнут. А жінка, 
котра хліб печє у неділю, то по отак руки горє у ватрі.. 
[Чи можна в п’ятницю пекти хліб?] У Великодну – ні, 
а так можна. Розповідала моя мама, шо кіт у Бога ви-
просив зернятко, ну пшениці, і  с цего люди розвели 
хліб, шо пса і котика треба шанувати, бо він у Бога ви-
просив, шо й ми їмо, попри него. [...] [На Усікновіння] 
не можна їсти усно то, шо, наприклад, капусту, рибу, 
це обов’язково. Це за то, шо брат братові утяв голову 
та й пустив на воду. То за то не можна рибу їсти, яблу-
ко не можна їсти на Головосіки, шо це голови. 

ХЛІБ [Ви зараз печете хліб?] Та часом. Раніше, так і 
тепер, єк муку маю і маю коли. Колис родила [пше-
ниця], а тепер уже – ні, та де то вигідно робити коло 
пшениці. В  мого дєді робили, сіяли [пшеницю]. Сіє, 
ми полим, бо баба заставит, бо так же не можна, то 
складаємо в снопи. Дєдя зробив такий тік, ціп такий, 
молоти, отак мама віє, з  цим шли у млин, млин був 
отам, де ото чьоловік, шо деревця були, а  тепер уже 
поскасовували, тепер уже базар як возе, то все, шо 
є, доплачує. Із пшениці [пекли хліб]. З бараболі хліб 
був, та й пекли з муки кисної. Та як, замісять, та си 
місе, замісе, та в блєхі, та у піч ставе, та спечу, та є 
хліб. Пшенична, була й біла, але темна була, «обойна 
мука» називалась, це така мука була, на хліб шо іде. 
[Які раніше були дріжджі] Лишили трохи того тіста, 
та підкисало, на том розчинили та пекли, та і все. Хліб 
як пекли, то так, дріжжєй не було, то така начінка с 
салом, хліба та тої начінки та й кладе, ну, розлажу у 
мисці, в мене є така, ляпеник, вузькіша, отак це під-
кисне, тоді мішу, накладаю в блєхі, підросте, випалюю 
піч, аби не згоріло, та у піч оце. Як тепло в хаті, то не 
дуже довго [підходить тісто]. Та є годину стоїт у печі 
та й всьо. [Як Ви визначаєте, що піч уже готова?]. Ну, 
дивиси, яка завелика ватра, розбиваю на цілу піч, аби 
скрізь однако горіло, бо був хліб би сирий. То ніби так 
дивлюся, вже знаю, як аби ни, та й так паски пекла, та 
й так колачі. [...] Варю кулешу, кулеша вистиває, я до 
тій кулеши росчінюю, а відтак мішу разову муку, ну то 
си називала «разова», така пшенична, перемелена на 
раз, а тепер вже другий сорт мука. Та й файно вимішу 
так, аби рук си не ловило. Раніше хліб пекли із бара-
болі, мука кукурудзяна, та й пекли сами. Муки давали 
та се в піст, та спекли, та їли. Тепер купований хліб. Не 
було тоги, хто не мав із чього, барабулі багато, купи-
мо барабулю, потовчємо. Кожного вечора, в кого сім’я 
велика, то ті боришніки пекли. Потовчєна [картопля], 
туда муки кукурудзєної, а як нема, то відбійної, та пе-
кли такі боришніки. 

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Петра зараз приходіт. Як хто має Петра в хаті, 
святкував Храм, а як ні, то ні. Та єк? Їсти та й пити, та 
й оце. Від Маковея уже збирають мак. Я любила, шо 
то цвило у городі, але заборонили. Саме на Маківку 
пекли булочки, пироги з маком. Всєке робили з маку. 
Тепер уже не можна, то я на свята куплю пакетик, але 
не можна сіяти, але чогось привозять на базарі. Пре-
ображеніє  – [це] одно, а  Спаса  – друге. Преображе-
ніє – це ми ідемо до церкви, до Преображенія не мож-
на їсти яблука, груші, отаке. На Преображеніє йдемо 
до церкви, беремо моркву, біб, яблука, груші, хто шо 

має, свєтімо, і вже можна їсти. А Cпаса – це таке свєто, 
у нас говорє, шо на Cпаса рукавіци впаса, шо треба за-
безпечуватися сіном.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Єк ідут до дівчини, то 
«старости» си називают. Прийшли ми, сіли за стів, за 
столом вже говорє, ци дівчина хочє, ци, але якби не 
хотіла, то хай би не вийшла. Я  йшла з чоловіком та 
із сином, несла свою горівку, пиво, закуску  – ковба-
су, печиво. А молода вже от себе, з голими руками не 
йдуть. Сідають [хлопець і дівчина], одно другому по-
дали руку, обцілувалися, сіли за стіл. Тоги я накриваю 
стіл. Хліб розкроюю. Горілку кладу на стіл та й усно, 
а вже решту там собі докладає дівчина.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Що готують на весілля?] 
Обов’язкове перший студенец, ну холодєц, голубці 
з м’ясом з квашеної [капусти]. Борщ. Це дают борщ, 
ну, укривают стіл – холодну закуску, ковбаса та сир, 
та яйця, а  витак дают холодєц, голубці, а  юшку уже 
не тре’, то уже пізніше, одразу – ні. Останню страву у 
нас дают – салати с огірків, с помідорів, мнясний са-
лат. То всякі такі салати кухарки дают.  [...] Прийдут 
від вінчіка, від церкви, то гдє завгодні шашликі оце, 
скрізь мають бути. Шашликі [з] барана. Було і раніше, 
і тепер. Я тут була у Красику на весіллє, то принесли 
два чоловіки барана цілого, так то обробили. Після 
шашликів щє раз кладуть [запрошують] за стіл, та й 
повниця. Несу два калачі, пакєт рожків, такі є, три кі-
лєц, два – це вермішель. Несу подарок. Молоді сідають 
за стіл, ми здаємо це. Це уже си столують, столуюця. 
То уже росходяця після повниці. 

НАПОЇ Горілка, пиво. Горілка тепер із зіллєм має бути. 
[Із яким зіллям?] Полонинським. Зілля такі. [Цю го-
рілку самі роблять?] Так, самі. Самогонку. Тепер на-
куповують такі бочечки деревяні та й то такі краники. 
Загоді настоюют.

ПОМИНКИ Студенець, голубці, борщ, бараболя, сала-
ти. Солодке єсть кисіль. Сливки, черешні є. Є це, по-
рошок такий, шо ото робица густо. Крохмаль. [У вас 
крохмаль нещодавно з’явився чи раніше був?] Не-
давно, та де раніше, ні, то тепер уже, то не було цьо-
го вперед. Риш на молоці – уже знають, шо вже треба 
вставати, на молоці зварили з цукром, солодкий, уже 
це послідна їда. 

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО [Храм] на Анни 
Спенни [Успіння Святої Праведної Анни] у  серпні 
[7  серпня]. [Як святкували Храм?] Йой, їди наріхто-
вуют, п’ют, співают. На Храм якнайкраще [готують]: 
і  голубці, і  студенец, і  борщ, і  салати. Хто найкраще 
зрихтував си. М’ясо, шашлик печуть. Раніше голубці, 
студенець робили. [Чи приходили гості з інших сіл?] 
Приходили, бо то чоловіча сестра одна жила у Коро-
цові, вона померла вже, брат там жив, одна в Трусків-
це. [Називають] «Храм», свєщєник каже «опуст». 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ В армію проводє, то берут хліб та пів-
літри, та котра людина зустрітить на дорозі людину, 
шо вона йде до зустріту, то дає на щасливу дорогу. Від-
дає, а це скаже «Прости Біг, най Бог тобі помагає». 

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Як дают бульон, то борщ 
дают, а як дают борщ, то уже бульон не дают. [Який 
борщ у вас варять?] Гуцулскій с червоних бураків. По-
кришила буракі червоні. Мають бути свіжі. Туда мясо, 
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скрізь однако горіло, бо був хліб би сирий. То ніби так 

І
скрізь однако горіло, бо був хліб би сирий. То ніби так 
дивлюся, вже знаю, як аби ни, та й так паски пекла, та Ідивлюся, вже знаю, як аби ни, та й так паски пекла, та 
й так колачі. [...] Варю кулешу, кулеша вистиває, я до Ій так колачі. [...] Варю кулешу, кулеша вистиває, я до 
тій кулеши росчінюю, а відтак мішу разову муку, ну то Ітій кулеши росчінюю, а відтак мішу разову муку, ну то 
си називала «разова», така пшенична, перемелена на Іси називала «разова», така пшенична, перемелена на 
раз, а тепер вже другий сорт мука. Та й файно вимішу Іраз, а тепер вже другий сорт мука. Та й файно вимішу 
так, аби рук си не ловило. Раніше хліб пекли із бараІтак, аби рук си не ловило. Раніше хліб пекли із бара
болі, мука кукурудзяна, та й пекли сами. Муки давали Іболі, мука кукурудзяна, та й пекли сами. Муки давали 
та се в піст, та спекли, та їли. Тепер купований хліб. Не Іта се в піст, та спекли, та їли. Тепер купований хліб. Не 
було тоги, хто не мав із чього, барабулі багато, купиІбуло тоги, хто не мав із чього, барабулі багато, купи
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та підкисало, на том розчинили та пекли, та і все. Хліб 

М
та підкисало, на том розчинили та пекли, та і все. Хліб 
як пекли, то так, дріжжєй не було, то така начінка с 

М
як пекли, то так, дріжжєй не було, то така начінка с 
салом, хліба та тої начінки та й кладе, ну, розлажу у 

М
салом, хліба та тої начінки та й кладе, ну, розлажу у 
мисці, в мене є така, ляпеник, вузькіша, отак це під
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мисці, в мене є така, ляпеник, вузькіша, отак це під
кисне, тоді мішу, накладаю в блєхі, підросте, випалюю 

М
кисне, тоді мішу, накладаю в блєхі, підросте, випалюю 
піч, аби не згоріло, та у піч оце. Як тепло в хаті, то не 

М
піч, аби не згоріло, та у піч оце. Як тепло в хаті, то не 
дуже довго [підходить тісто]. Та є годину стоїт у печі 

М
дуже довго [підходить тісто]. Та є годину стоїт у печі 
та й всьо. [Як Ви визначаєте, що піч уже готова?]. Ну, Мта й всьо. [Як Ви визначаєте, що піч уже готова?]. Ну, 
дивиси, яка завелика ватра, розбиваю на цілу піч, аби Мдивиси, яка завелика ватра, розбиваю на цілу піч, аби 
скрізь однако горіло, бо був хліб би сирий. То ніби так Мскрізь однако горіло, бо був хліб би сирий. То ніби так 
дивлюся, вже знаю, як аби ни, та й так паски пекла, та Мдивлюся, вже знаю, як аби ни, та й так паски пекла, та 
й так колачі. [...] Варю кулешу, кулеша вистиває, я до Мй так колачі. [...] Варю кулешу, кулеша вистиває, я до 
тій кулеши росчінюю, а відтак мішу разову муку, ну то Мтій кулеши росчінюю, а відтак мішу разову муку, ну то 
си називала «разова», така пшенична, перемелена на Мси називала «разова», така пшенична, перемелена на 
раз, а тепер вже другий сорт мука. Та й файно вимішу Мраз, а тепер вже другий сорт мука. Та й файно вимішу 
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був, та й пекли з муки кисної. Та як, замісять, та си 

Ф
був, та й пекли з муки кисної. Та як, замісять, та си 
місе, замісе, та в блєхі, та у піч ставе, та спечу, та є 

Ф
місе, замісе, та в блєхі, та у піч ставе, та спечу, та є 
хліб. Пшенична, була й біла, але темна була, «обойна 

Ф
хліб. Пшенична, була й біла, але темна була, «обойна 
мука» називалась, це така мука була, на хліб шо іде. Фмука» називалась, це така мука була, на хліб шо іде. 
[Які раніше були дріжджі] Лишили трохи того тіста, Ф[Які раніше були дріжджі] Лишили трохи того тіста, 
та підкисало, на том розчинили та пекли, та і все. Хліб Фта підкисало, на том розчинили та пекли, та і все. Хліб 
як пекли, то так, дріжжєй не було, то така начінка с Фяк пекли, то так, дріжжєй не було, то така начінка с 
салом, хліба та тої начінки та й кладе, ну, розлажу у Фсалом, хліба та тої начінки та й кладе, ну, розлажу у 
мисці, в мене є така, ляпеник, вузькіша, отак це під Фмисці, в мене є така, ляпеник, вузькіша, отак це під- Ф-

від вінчіка, від церкви, то гдє завгодні шашликі оце, 

Ф
від вінчіка, від церкви, то гдє завгодні шашликі оце, 
скрізь мають бути. Шашликі [з] барана. Було і раніше, 

Ф
скрізь мають бути. Шашликі [з] барана. Було і раніше, 
і тепер. Я тут була у Красику на весіллє, то принесли 

Ф
і тепер. Я тут була у Красику на весіллє, то принесли 
два чоловіки барана цілого, так то обробили. Після 

Ф
два чоловіки барана цілого, так то обробили. Після 
шашликів щє раз кладуть [запрошують] за стіл, та й 

Ф
шашликів щє раз кладуть [запрошують] за стіл, та й 
повниця. Несу два калачі, пакєт рожків, такі є, три кіФповниця. Несу два калачі, пакєт рожків, такі є, три кі
лєц, два – це вермішель. Несу подарок. Молоді сідають Флєц, два – це вермішель. Несу подарок. Молоді сідають 
за стіл, ми здаємо це. Це уже си столують, столуюця. Фза стіл, ми здаємо це. Це уже си столують, столуюця. 
То уже росходяця після повниці. ФТо уже росходяця після повниці. 

НАФНАПФПОЇФОЇ ГорФГорілка, пиво. Горілка тепер із зіллєм має бути. Філка, пиво. Горілка тепер із зіллєм має бути. 
[Із яким зіллям?] Полонинським. Зілля такі. [Цю гоФ[Із яким зіллям?] Полонинським. Зілля такі. [Цю го
рілку самі роблять?] Так, самі. Самогонку. Тепер наФрілку самі роблять?] Так, самі. Самогонку. Тепер на
куповують такі бочечки деревяні та й то такі краники. Фкуповують такі бочечки деревяні та й то такі краники. 
Загоді настоюют.ФЗагоді настоюют.

Е
ну, укривают стіл – холодну закуску, ковбаса та сир, 

Е
ну, укривают стіл – холодну закуску, ковбаса та сир, 
та яйця, а  витак дают холодєц, голубці, а  юшку уже 

Е
та яйця, а  витак дают холодєц, голубці, а  юшку уже 
не тре’, то уже пізніше, одразу – ні. Останню страву у 

Е
не тре’, то уже пізніше, одразу – ні. Останню страву у 
нас дают – салати с огірків, с помідорів, мнясний саЕнас дают – салати с огірків, с помідорів, мнясний са
лат. То всякі такі салати кухарки дают.  [...] Прийдут Елат. То всякі такі салати кухарки дают.  [...] Прийдут 
від вінчіка, від церкви, то гдє завгодні шашликі оце, Евід вінчіка, від церкви, то гдє завгодні шашликі оце, 
скрізь мають бути. Шашликі [з] барана. Було і раніше, Ескрізь мають бути. Шашликі [з] барана. Було і раніше, Еі тепер. Я тут була у Красику на весіллє, то принесли Еі тепер. Я тут була у Красику на весіллє, то принесли 
два чоловіки барана цілого, так то обробили. Після Едва чоловіки барана цілого, так то обробили. Після 
шашликів щє раз кладуть [запрошують] за стіл, та й Ешашликів щє раз кладуть [запрошують] за стіл, та й 
повниця. Несу два калачі, пакєт рожків, такі є, три кіЕповниця. Несу два калачі, пакєт рожків, такі є, три кі
лєц, два – це вермішель. Несу подарок. Молоді сідають Елєц, два – це вермішель. Несу подарок. Молоді сідають 
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туда усі приправи: чєбрик, крип, петрушку, хто має, 
цибулю піджарити на салі. Трошечки муков, так аби 
чути, білу муку, а витак на стіл подає сметану на талір-
ку та і всьо, як уже на столі, то кожному стоїть. Отепер 
уже зачали таке – білі бураки давати, а раніше – такі 
червоні. А  тепер червоні довго стоят, що чьорніют, 
варені. [...] Зупу варили, борщ варили. Борщ квасний, 
а зупа нє, не квасна, бараболя, та там уже все собі, то 
солонини ци бужениці. Ввечері, то як наварив удень 
сего борщу, то їдє і борщ, а як ні, то шось варе друге, 
капусту варе квашену.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Студенець готує-
ци шість годин добрих. Ну зараз це голова з порос-
єти є, та й це си варити, сиплеця у миску, як уже начі-
нає стигнути, це вже тоді стане варити. [Він має бути 
прозорий?] Як який: с  телиці  – дуже прозорий, а  с 
поросєти – не дуже, с поросєт треба збирати, масніє, 
масний дуже, то збирати маски, с поросє жирний. [...] 
[Які страви готують зі свинини?] Чужениця, ковбаса, 
у кого є, в кого мнєсо закрите є. Це буженину будили, 
та й так вона суха. [Де її зберігали?] У подах. [...] Гус-
лянка, бринза, в залежності од маржини, гурда. Се по-
лонинська гурда, це відварюєм, ґлєджяне молоко так 
си відварювати, воно дуже добре. Та де, пироги роблю, 
вареники з цего, то дуже добре. Молоко ґлєджют, сир 
виберут, сир, шо на полонина. Видтак ото варт, доси-
пают квасної жентиці. Це молоко, шо уже таке. Мо-
локо кисле, воно ж не таке. Кисле, то це не ґлєджиця, 
нічьо, а це ґлєджєне молоко полонини. Ринза, тоді то 
молоде си ріже, та й то ринзу [шлунок] берут, та й ґлє-
джут тим. Треба од молодого теляти. [Що їли на обід?] 
Ну та це гуслянка була і молоко солодке, шо попало, то 
й їли, та і всьо.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ [Скільки разів на день раніше 
їли люди?] Та єк хто годен їсти, то раз, а є, шо й два, а є, 
шо чотири, єк си хочє їсти, то їсть. Сніданок, снідати, 
увечері вечеряти, то вдень полуднювати. Та є обід, та є 
і полуденок, та є єк хто. [Обід і полуденок – це різне?] 
Так. Стрижуть бараболю, з бринзов, з сметаною їдєци, 
з маслом. Стрижуть, туди сметани. Аби си зварила та 
й тогди. Товчут, хто товчє, а хто – ні.

СТРАВИ З РИБИ У нас така риба тут добра, але тепер 
нема. Форель. Щє такої риби ніде нема, як у нас. То 
на вудку ловили мущіни. Єк дощ, все, то після дощу 
йде та лов’є. Та тоді є сметана, файно помив, пелюшки 
вибрав, у сметану, а ні, то масло, це таке добре. Є на 
олії, є  сметана. На спаргаті, на сковородці. [Кажуть] 
пательня. [Чи можна в піст їсти рибу?] Та їдєт, бо шо 
є їсти. Є такі люди, шо цілий піст говіют. Та їдє вже 
ту рибу.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Гриби збирали, сушили гриби, афе-
ну, варили повидло з афени, із малини то саме, сік ду-
шили, воно сік і це, переварити, се таке добре. Мали-
новий сік. Та горіхи є в нас ліскові і такі горіхи є. Зби-
рали. Бараболю вирощували, буряк, капусту, огирок, 
морква, цибуля – оце всьо в нас є. Та на зиму збира-
ютьси у ящики морква, та й зберігаєм їсти. І бараболя 
так, а капусту кваснім, аби квасна була, цілу капусту 
квасим у бочках. У  нас ніхто капусту не  [позичає], 
кожна хата має капусту. Огірки також  є. Солили на 
зиму, родіт  си огірки.  [...] Корови, вівці, коні, свині 
[тримають]. Восени [різали]. Як хто худко прогодує, 
та й так різали. У мої мами було, шо по вісім баранів 

різалось. Даже тепер в отаву взяв, шоб попаслись, тоді 
заріже штири, тоги як коли. У бочку насолити, вкри-
ти, би муха не пошла, та і всьо. Рубали.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ З кукурудзи муку 
мелют, а тепер намелют на млину, у нас був млин, ну 
уже нема. Кулешу [готували]. То горшок такий, та 
муки, а тоді кислий сир, пекти си, жарити, так аби гус-
та була. Треба різати. [Із чим її їли?] Сметана, масло. 
А в піст – уже ні. Олій. [...] Готували [бануш]. Сметани 
у каструлю та без води, муки [кукурудзяної] сипати 
й варити. Ситий такий, шо має мед стати зверхі. Та й 
гості є якісь, готували, то колис, а тепер менше, тепер 
жирне не хотє їсти.

с. Верхній Ясенів
Записали Т. Величко та С. Маховська 3 липня 2012 р.  

у с. Верхній Ясенів Верховинського р-ну 
Івано-Франківської обл.  

від Чупринчук (Сапіжукової) Параски Юріївни, 1924 р. н.,  
Чупринчука Василя Дмитровича, 1948 р. н.,  

та Чупринчук Ольги Дмитрівни, 1958 р. н. 
Розшифрували С. Маховська та О. Піскун

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Що готують з овечого молока?] То 
з того бринзу готуют. Ну, молоко, воно там настоїця, 
так там є ґлєк такий, трішки, то корового молока, то 
овечого. То коли забивають телє, перед тим воно п’є 
молока, та й там у желудку там набираєця молоко те, 
то коли його забивають, то отак желудок той вибира-
ють, там перечіщують і з тим желудком кладуть, заси-
пають солев, та й воно так вистоюєця. Ну зара’ поро-
шок такий хімічний роблять, шо воно одліжуєца той 
сир. А це так природно робиця. [...] Є такий ґлєк, то 
цим підґлєджували, але це вже такий він несмачний. 
Це бринза, але мама, цей клин, свіжий, то дуже смач-
ний, а він тепер так, яко кислий, бо він уже доходить 
до це-о, та й тоді мелемо на м’ясорубці, та й так-о, але 
це ні з овец, с коров. Так, с коров, і сухіший овечій сир. 
Але то в нас сухий мама дає котам багато. [Як роблять 
гуслянку?] Молоко закип’ячу, треба для гуслянки мати 
загус такий, трошки того загусу та і сметанки, та й то 
підбили то те, аби закіпятила, та й вистигло так, аби 
тепле було. Така гуслінка густа. Та й то разводют. [...] 
Збираю гриби, шо є, то збирают усно. Малини є, у нас 
кажуть «афени» – це чорниці. У нас «ґоґодз» – то це 
брусниці. Та й ожина, у нас кажуть «чорниця». Таке в 
нас в горах. Та різні є [гриби], але переважно у нас зби-
рають білі та й лисички, ну оці «рижки» у нас кажуть, 
а то – «рижики». Воно переважно неотруйне, хіба там 
неправильно приготував або довго постояло, шоб там 
ботулізм той уже, а так як його свіжого заготов[ив], то 
білий гриб нікода і лисичка тоже, щє є голубінки такі, 
те заквашуют. Та то тоже бува дехто заквашує. То щє є, 
я навіть не знаю, як вони називаюця, то збирают тоже, 
заквашуют, квашені. Взєв їх, проварюєци, там прова-
рили, по тому їх сцідили та й насипали другий слой, 
та й стерилізують. [...] [Що готують з ягід?] Варення, 
кампоти, черешні, вишні, шо  є. [Чи варять кисіль?] 
Якшо з черешень.  [...] Тут городики є, ну та копают 
уручну всяке, та й садют уручну, та й викопуют уруч-
ну. Картопля, буряк, морква, та всьо, шо треба, всьо 
переважно родить, але шо тут трошки холодніше, та 
й земля така. Огірки того року були, цего року шось 
слабше. Не знаю, може, у когось є, але у нас там, того 
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І
і полуденок, та є єк хто. [Обід і полуденок – це різне?] 

І
і полуденок, та є єк хто. [Обід і полуденок – це різне?] 

жуть бараболю, з бринзов, з сметаною їдєІжуть бараболю, з бринзов, з сметаною їдє
з маслом. Стрижуть, туди сметани. Аби си зварила та Із маслом. Стрижуть, туди сметани. Аби си зварила та 
й тогди. Товчут, хто то Ій тогди. Товчут, хто то Ій тогди. Товчут, хто той тогди. Товчут, хто то Ій тогди. Товчут, хто той тогди. Товчут, хто товчє, а хто – ні.Івчє, а хто – ні.

ас така риба тут добра, але тепер Іас така риба тут добра, але тепер 
нема. Форель. Щє такої риби ніде нема, як у нас. То Інема. Форель. Щє такої риби ніде нема, як у нас. То 
на вудку ловили мущіни. Єк дощ, все, то після дощу Іна вудку ловили мущіни. Єк дощ, все, то після дощу 
йде та лов’є. Та тоді є сметана, файно помив, пелюшки Ійде та лов’є. Та тоді є сметана, файно помив, пелюшки 
вибрав, у сметану, а ні, то масло, це таке добре. Є на Івибрав, у сметану, а ні, то масло, це таке добре. Є на 
олії, є  сметана. На спаргаті, на сковородці. [Кажуть] Іолії, є  сметана. На спаргаті, на сковородці. [Кажуть] 

М
молоде си ріже, та й то ринзу [шлунок] берут, та й ґлє

М
молоде си ріже, та й то ринзу [шлунок] берут, та й ґлє
джут тим. Треба од молодого теляти. [Що їли на обід?] 

М
джут тим. Треба од молодого теляти. [Що їли на обід?] 
Ну та це гуслянка була і молоко солодке, шо попало, то 

М
Ну та це гуслянка була і молоко солодке, шо попало, то 

разів на день раніше 

М
разів на день раніше 

їли люди?] Та єк хто годен їсти, то раз, а є, шо й два, а є, 

М
їли люди?] Та єк хто годен їсти, то раз, а є, шо й два, а є, 
шо чотири, єк си хочє їсти, то їсть. Сніданок, снідати, Мшо чотири, єк си хочє їсти, то їсть. Сніданок, снідати, 
увечері вечеряти, то вдень полуднювати. Та є обід, та є Мувечері вечеряти, то вдень полуднювати. Та є обід, та є 
і полуденок, та є єк хто. [Обід і полуденок – це різне?] Мі полуденок, та є єк хто. [Обід і полуденок – це різне?] 

жуть бараболю, з бринзов, з сметаною їдєМжуть бараболю, з бринзов, з сметаною їдєжуть бараболю, з бринзов, з сметаною їдєжуть бараболю, з бринзов, з сметаною їдєМжуть бараболю, з бринзов, з сметаною їдєжуть бараболю, з бринзов, з сметаною їдєци, Мци, 
з маслом. Стрижуть, туди сметани. Аби си зварила та Мз маслом. Стрижуть, туди сметани. Аби си зварила та 

вчє, а хто – ні.Мвчє, а хто – ні.

ас така риба тут добра, але тепер Мас така риба тут добра, але тепер 
нема. Форель. Щє такої риби ніде нема, як у нас. То Мнема. Форель. Щє такої риби ніде нема, як у нас. То 

Це бринза, але мама, цей клин, свіжий, то дуже смач

М
Це бринза, але мама, цей клин, свіжий, то дуже смач
ний, а він тепер так, яко кислий, бо він уже доходить Мний, а він тепер так, яко кислий, бо він уже доходить 
до це-о, та й тоді мелемо на м’ясорубці, та й так-о, але Мдо це-о, та й тоді мелемо на м’ясорубці, та й так-о, але 
це ні з овец, с коров. Так, с коров, і сухіший овечій сир. Мце ні з овец, с коров. Так, с коров, і сухіший овечій сир. 

Ф
пают квасної жентиці. Це молоко, шо уже таке. Мо

Ф
пают квасної жентиці. Це молоко, шо уже таке. Мо
локо кисле, воно ж не таке. Кисле, то це не ґлєджиця, Флоко кисле, воно ж не таке. Кисле, то це не ґлєджиця, 
нічьо, а це ґлєджєне молоко полонини. Ринза, тоді то Фнічьо, а це ґлєджєне молоко полонини. Ринза, тоді то 
молоде си ріже, та й то ринзу [шлунок] берут, та й ґлє Фмолоде си ріже, та й то ринзу [шлунок] берут, та й ґлє- Ф-
джут тим. Треба од молодого теляти. [Що їли на обід?] Фджут тим. Треба од молодого теляти. [Що їли на обід?] 
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з того бринзу готуют. Ну, молоко, воно там настоїця, 

Ф
з того бринзу готуют. Ну, молоко, воно там настоїця, 
так там є ґлєк такий, трішки, то корового молока, то 

Ф
так там є ґлєк такий, трішки, то корового молока, то 
овечого. То коли забивають телє, перед тим воно п’є Фовечого. То коли забивають телє, перед тим воно п’є 
молока, та й там у желудку там набираєця молоко те, Фмолока, та й там у желудку там набираєця молоко те, 
то коли його забивають, то отак желудок той вибираФто коли його забивають, то отак желудок той вибира
ють, там перечіщують і з тим желудком кладуть, засиФють, там перечіщують і з тим желудком кладуть, заси
пають солев, та й воно так вистоюєця. Ну зара’ пороФпають солев, та й воно так вистоюєця. Ну зара’ поро
шок такий хімічний роблять, шо воно одліжуєца той Фшок такий хімічний роблять, шо воно одліжуєца той Фсир. А це так природно робиця. [...] Є такий ґлєк, то Фсир. А це так природно робиця. [...] Є такий ґлєк, то 
цим підґлєджували, але це вже такий він несмачний. Фцим підґлєджували, але це вже такий він несмачний. 
Це бринза, але мама, цей клин, свіжий, то дуже смачФЦе бринза, але мама, цей клин, свіжий, то дуже смач
ний, а він тепер так, яко кислий, бо він уже доходить Фний, а він тепер так, яко кислий, бо він уже доходить 
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від Чупринчук (Сапіжукової) Параски 

Е
від Чупринчук (Сапіжукової) Параски 

Чупринчука Василя Дмитровича, 1948 р. н.,  ЕЧупринчука Василя Дмитровича, 1948 р. н.,  
та Чупринчук Ольги Дмитрівни, 1958 р. н. Ета Чупринчук Ольги Дмитрівни, 1958 р. н. 

Р ЕРозшифруваЕозшифруваЕли С. Маховська та О. ПіскунЕли С. Маховська та О. Піскун

СИ ХАР ЕСИ ХАРЧ ЕЧОВІ ЕОВІ [Що гЕ[Що готують з овечого молока?] То Еотують з овечого молока?] То 
з того бринзу готуют. Ну, молоко, воно там настоїця, Ез того бринзу готуют. Ну, молоко, воно там настоїця, 
так там є ґлєк такий, трішки, то корового молока, то Етак там є ґлєк такий, трішки, то корового молока, то 
овечого. То коли забивають телє, перед тим воно п’є Еовечого. То коли забивають телє, перед тим воно п’є 
молока, та й там у желудку там набираєця молоко те, Емолока, та й там у желудку там набираєця молоко те, 
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року були да, а цего року – не. Посадив біб, квасолі, 
у нас кажуть «фасулі» просто, горох, оце ячмінь сади-
ли, овес, то так копали та оце садили, убирали, то отак 
вимолочували. Були млини такі водяні, туди йшли 
та ото мололи, а було, шо ходили десь та мінєли, ліс 
возили та й за то, були такі десто, казали. [...] Давно, 
я  пам’ятаю, щє я малою була, оце все, то пекли такі 
кемні, хліб з пшенішної муки, але не було, шо біла, 
от висший сорт, а така була собі пшениця, один сорт, 
пшенична мука. Було, шо на калачі купували, на пас-
ку. Хто ліпше жив, бо то залежало щє, хто як жив, за-
багато, ци мали можливість купити, ци не мали.

КОЛІЙ [Конкретна людина забиває тварину чи будь-
хто може?] Хто хоче. Якшо хазяїн може це робити, то 
може і робити. Є такий, шо може й не робити і кличе 
другого, другий робить. Там свині чі телята. Купують 
на базарі, годують та й заколюють.

НАПОЇ Я не знаю, шо дуже раньше пили, але тут пере-
важно чаї ці пили давно. У нас чаю такого, оці всі чаї і 
тоді були, трава була. Та то, як це, мята перцева, пере-
важно така, як у нас кажуть, зілля камфорове, це мята 
перцева. Зілля камфорове, то всігда говорили, арома-
тичний такий. Та як нема, то можна [сушити], а як пі-
шов, зара’, то й так, кусок поклав, і вже аромат є. Та то 
на весілля горілку – нє, а самогонку. Я знаю, раньше то з 
сливок, з яблук, з картоплі. Картоплю варили та й туда, 
добавляли туда дріжджі, кисло там. По тому банєк та-
кий. Зара’ переважно з цукру роблять, хто робить. 

ХЛІБ Мама пекла хліб дома. Вона й зараз печє хліб дома. 
Воно і зараз можна купувати, але привіз, є мука, зараз 
уже ці пічки електричні, так у пічку поклав. Раніше, 
це я кажу, зробили та й пішов умолов, те виніс. Пше-
ниця, овес, шо посадили, то вбирали. [Чи був карто-
пляний хліб?] Було і таке. То уже у нас «боришеннік» 
називався, із картоплі, казали на картоплю «бориш-
ка». У  нас «барабулі» кажуть, «бараболя». Це карто-
пля. Варили цу картоплю, товкли, післєв туда добав-
ляли муки кукурудзяної, то робіли такі круглі, то піч 
[у печі] випікалась. 

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Що таке «божни-
ця»?] Мясо таке копчьоне, по-вашому  – капчєне. Це 
ковбаса, а це сало копчене. Це мясо чі з поросяти, чі 
з теляти, та й солят, часника дадут, перчику, та й так 
постоїть трохи, посоліється, й тоді в обжарку. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Що 
готують на Святвечір?] По-вашому «кутя» кажуть, 
по-нашому тіки була пшениця, голубці з часником – 
це всьо пісна в нас їда на Різдвяні [свята], ну це в пра-
вославних. [...] То вареники з маком, пироги з маком, 
фасулі с сливками, фасулі з бураками квашеними, то 
така тоже страва, салати пісні. [Які салати?] Та ті шухі, 
та вінігрєт може бути такій. У вінігрєт тоже входить 
такє: фасулі, бараболя, там огірки квашені. [Скільки 
страв готують?] Дванаціть. Калачі печімо. [...] Як ве-
лике говіння перед Великоднем, то сім неділь посту, 
оце си ми називаєм, то уже там в тіх селах, Пущєннє, 
то на Пущєннє уже вечьор щє, у неділю отак вечьор, 
шось понаварюють, там пироги, вареники, то це на-
варі таді цего, кажуть аби синюкі, голі синюки, аби 
видно було. Пироги варені з сиром, з барабулев, а по-
рідють солонину так, уже бараболю у ті пироги ото.

ПОСТУВАННЯ Великий піст – це перед Великоднем, сім 
неділь. Перший тиждень і послідний [Великого посту] 
говіли так старші люди, цілий тиждень ніхто не їв ні 
молоко, ні м’єсо, нічьо, окроме такої пісної їди: капус-
та, буряк, таке-го, огірок. Саме пісне. Cічена капуста, 
така то й квашена, ну так присоліла, це так переважно 
люди їдє. Ми цибулі не їмо, моркви, це так усолюєця. 
Пісняве ото таке. Отаке є з бурака шухі робім такі 
пісні, салат, ото грібі, цибуля, чєснок, оцет туда дода-
єци до тіх шухі. Пісний салат. Є Пилипівка та й Пе-
трівка. Оце Петрівка отепер. [Що їдять у Петрівку?] 
Риба пісна. Уже перед Петром, то є і Велика Петрівка, 
і Мала Петрівка, шо єї три не їли і дві, і штири, єк коли 
попаде. Перед Богородіцов також посту дві неділі є. Та 
й перед Риздвом, шість неділь – Пилипівка.

CТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Пас-
ка пісна? Паска пісна, а бабака була на яйцях, на маслі, 
ну на маргарині чі на чьому, таке. [Як бабку прикра-
шали?] Ну всіки там зозульки клали зверхі, текі всякі 
робили, знаєте, всєкі такі, ну були, хрестики щє клали, 
всєке таке. [Що носили до церкви святити?] У кошилі 
ковбаса, сир, тож ото та, паска, яйці, хрін, чіснок.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Борщ. Варимо бураки. Є, шо 
с квашеними, шо самий буряк квашений, та  й ото 
навіть на весілля такі варять, але бужини оці, але 
кісточкі, ребра у бужені, м’ясо бужене, приправа. А є 
борщ такий, гуцули, та й український борщ. Ми при-
правами не даємо з магазину. У нас є така, «гуслінка» 
називаєця. Мама заквашує борщ в ту гуслінку, навіть 
не оцтом, ніяку лимонну кислоту, ми нічім, а це гус-
лінку, бо то не хімікати, це всьо натуральне. У готовий 
борщ, оце підкислює. Дає мама то буряк, але свіжий, 
це цей, шо я кажу. Знаю, шо щє додают фасулі, хто як. 
Але фасуля у нас скрізь ходова. Є такі, шо фасулі від-
варили, туда часнику, олії, цибулі нажарили та й такі 
робили булочки, потім порідили олів, цибульку, такє-
во. Посмажили і так полили тим, на олії, це пісна така 
могла бути їда.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ У  нас є, шо до Івана не яблука 
не їсть, ничього там. То вже з рук даст цих яблук, та-
кий у нас прости Биг даст, та й тоді вже бере, та й їст. 
Якшо хтос дав з рук, то уже їст. Як я комусь дала, то я 
уже можу собі їсти, брати їсти шо-небудь. Я там маю 
рідню якусь померлу, діти або шо, отаке, то й ага, це 
все уже од їх прийшло, шо яблука, груши беру, даю, 
так єк в нас кажуть, за душу тому, комусь там бідному 
або кому. То вже я дала це все, а друге можу їсти, собі 
брати та їсти, бо я дала з рук. То давно було, тепер та-
кого нема.

с. Дземброня
Записали Т. Величко та О. Таран  

5 липня 2012 р. у с. Дземброня  
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  

від Іллюк (Кікінчук) Марії Миколаївни, 1943 р. н.  
Розшифрувала О. Піскун

ПОСТУВАННЯ Коли піст, то постили. Ну та Великодній 
піст – це вже такий великий, серйозний піст. Але тут у 
горах люди тяжко працюют, то є такі люди, шо не до-
держувались і зовсім посту, але якшо так, понеділок, 
середа і п’ятниця, то постили, а ті – ні, хто вже не їли 
ні мясо, а так набіло, молочні продукти їли так у ті дні 
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ляли муки кукурудзяної, то робіли такі круглі, то піч Іляли муки кукурудзяної, то робіли такі круглі, то піч 
[у печі] випікалась. І[у печі] випікалась.
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ця»?] Мясо таке копчьоне, по-вашому  – капчєне. Це Іця»?] Мясо таке копчьоне, по-вашому  – капчєне. Це 
ковбаса, а це сало копчене. Це мясо чі з поросяти, чі Іковбаса, а це сало копчене. Це мясо чі з поросяти, чі 
з теляти, та й солят, часника дадут, перчику, та й так Із теляти, та й солят, часника дадут, перчику, та й так 
постоїть трохи, посоліється, й тоді в обжарку. Іпостоїть трохи, посоліється, й тоді в обжарку. 
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М
пляний хліб?] Було і таке. То уже у нас «боришеннік» 
називався, із картоплі, казали на картоплю «боришМназивався, із картоплі, казали на картоплю «бориш-М-
ка». У  нас «барабулі» кажуть, «бараболя». Це картоМка». У  нас «барабулі» кажуть, «бараболя». Це карто-М-
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робили, знаєте, всєкі такі, ну були, хрестики щє клали, 

Е
робили, знаєте, всєкі такі, ну були, хрестики щє клали, 
всєке таке. [Що носили до церкви святити?] У кошиліЕвсєке таке. [Що носили до церкви святити?] У кошилі
ковбаса, сир, тож ото та, паска, яйці, хрін, чіснок.Ековбаса, сир, тож ото та, паска, яйці, хрін, чіснок.

ДО ЕДОБ ЕБА ЕАНН ЕННЯ ЕЯ ХАРЕ ХАРЧЕЧОВІЕОВІ Борщ. ВарЕБорщ. Вар
с квашеними, шо самиЕс квашеними, шо самиЕй буряк квашений, та  й ото Ей буряк квашений, та  й ото 
навіть на весілля такі варяЕнавіть на весілля такі варяЕ, ребра у бужені, м’ясо бужене, приправа. А є Е, ребра у бужені, м’ясо бужене, приправа. А є 
борщ такий, гуцули, та й український борщ. Ми приЕборщ такий, гуцули, та й український борщ. Ми при
правами не даємо з магазину. У нас є така, «гуслінка» Еправами не даємо з магазину. У нас є така, «гуслінка» 
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трошки під час Великоднього посту. Петрівка  – то є 
тепер, а  потім  – Пилипівка. Богородичний піст  – то 
від Маковея до Богородиці. [...] Ми перший тиждень 
[Великого посту] постили всі дні і останній – всі дні, 
а ті по чєрєз раз, так, понеділок, середа і п’ятниця. [Які 
страви готують у піст?] Ну, усякі. Узвари з сушениць 
всякіх варили, киселиці робили, називалася «кисели-
ця». Узвар варять, наприклад, сливки сушені або там 
щє до того добавляли грушок сушених і то протирали 
крізь сито, підливали кукурудзяною мукою. Ну, зна-
єте, не дуже густе, але так любили ми малими дуже 
їсти. А  так, то голубці пісні, без сала, тілько на олії. 
Голубці – кукурудзяна мука і рис, чіснок і олія, чіснок 
потовкли, порядили олією і часником. Квашену ка-
пусту [брали]. Я кілька головок залишаю на зиму та-
кої, свіжої, а то все квасю, такі великі в нас бочки, на-
зиваюця «полібічькі», дуже велика бочька, дерев’яна, 
в ній квасили капусту цілими головками. [...] Голубці 
або так собі капусту поварити, пожарити. Ну отак же, 
якшо пісно, то чіснок і олія, а якшо, то сало. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Як готували картоплю?] І ва-
рену, і печєну, ну і гуляші до того, ну як пюре і до того 
гуляш. [Як називають картопляне пюре?] «Товкана 
картопля». Терчєники тоже, восени, як картошка, шо 
терти. Деруни – то собі деруни, тепер на пательні жа-
римо, а ті терчєники, то натерти сиру картоплю, до неї 
додавати солі і мукі – у бляху і у піч. Виймають. Він 
отакий може бути, як cантиметра два, три, чотири. 
І вмокали собі, топили масло, в масло кидали бринзу, 
мокали та й харчували. [...] Бурякі квашені тоже на Гу-
цульщині. Це квасять, червоні – ні, вони свіжі, а такі – 
кормові. Просто їх треба почістити, постригати, він 
дуже великий, і  в діжку таку чі в відро полив’яне, 
якшо є, хай не каструля така, то просто залляти во-
дою, вніц поставили, і воно за тиждень-два дуже рі-
жеця, і воно смачне, до того додати копченого м’яса, 
до тіх буряків. У  нас на весілля так і тепер роблять, 
з тих буряків квашених, копчене м’ясо. Буряки посік-
ти, м’ясо, по кускові, там сало, ну шоб не густє було. 
Рідка страва  – борщ. [Чи додають картоплю?] Нє. 
Тільки буряк, сало, м’ясо і заправкі всякі: петрушка, 
чабрець обов’язково, чабер, в городові такій у нас ви-
рощують люди. [Не той, що на полі?] Ну, можна і того 
дать, але не той запах. Цибулю обов’язково. Петруш-
ка, шо зимою, то цілі ті собі і посушена. Картоплю [на-
зивають] «буришка», «барабуля». У нас дуже то мода 
була такі робити, називали «буришнікі». Картоплю 
варили «в мундирі», товкли або перемлинковували і 
до того давали мукі першого сорту і трошки кукуру-
дзяної мукі, і  такі паляниці, такі загрублі. Ну так як 
дві долоні. Бляхі, у бляхі. То щє починають колись то 
вимітали піч та й мостили піч, то на капустовий лист, 
ну як літом, уже капуста велика така, на капустових 
листях пекли і хліб такій, росчінений, і ті буришникі. 
А було, шо щє навіть вимітали мітлою, я так знаю, так 
бачіла навіть у своїм дитинстві, то вимітали і на голу 
піч ставили той хліб, буришник.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ [Скільки разів на день люди 
їли?] Ну їли хто як. Бігом снідати, потім, поки не по-
робиш, не попрацюєш, потім вже поїси. Три рази 
переважно їли, а  хтось там пять, а  може, два рази, 
а  хто мав проблеми з желудком, то час від часу по-
трошкі їв. Рано – шніданнє, то сніданок, то тепер по-
літературному: «Ідіть снідайте». Потім полуденок, 

потім і вечеря. [На]  сніданнє то переважно кулешу 
варили на кукурудзяній муці, на воді. Її топили, до неї 
топили масло, бринзу і нею вмокали, або ж джьори-
ни, шкваркі, сало топлене, то називаєця «джьорини». 
М’ясо нажарене в кулеші. Пили розвід. [Це що таке?] 
Гуслянка, молоко переварюєця, перекіп, шоб закипі-
ло, шоб воно трошки відстило. Колись не було слоіків, 
наливали у бочечку, такі, як там у нас  є, бербениця 
або далівочка менша, а то слоїком або в каструлі. По-
передньо є гуслянка, то на трилітровий слоік треба 
давати три столові ложки тої гулянки, шоб той літро-
вий слоік отак вкинула, трошкі помішала, прикрила, 
і одразу на вечір уже готова гуслянка, густа. А розвіт 
то збивали. Потім вона [гуслянка] так укріплюєця, за 
тиждень вона укріплюєця і така остра. [«Розвід» – це 
розведена гуслянка?] То гуслянка, зараз називаєця 
«гуслянка». І розбиваєця, ну, наприклад, як на ту ба-
ночку. [...] На ранок кулеша, розвід, а тоді борщі вся-
кі, зупи або юшку з м’яса, юшка з рисом. [Як готують 
юшку?] Можна навіть без рису, бульйон такий. Або є 
друге – вареники, називають у нас «пироги». З сиром, 
а якшо на піст, то с повидлом або з яблуками, якимись 
сливами. А вечеря – шо там, єк хто. Маєш коли вече-
рю готовити – добре, пюре там зробили або печінки, 
або якшо хтось з обіду шось хочє собі з’їсти. Я борщ 
люблю дуже, то я буду собі їсти ввечері червоний 
борщ. [Як у Вашому селі готують червоний борщ?] Ну 
так само, лиш то до того борщу вже додаєця гуслян-
ка, можна давати сметану і гулянку, шоб він кислий 
був, бо ті буряки квашені, то вони є кислі, а  ті  – не 
кислі. Туда треба додати гуслянки або, якшо вже нема, 
то оцту.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [На весілля готували:] борщ, го-
лубці, холодець, гуслянка, каша. На останнє то вже є 
гуслянка або каша рисова. [Молочна?] Ага. А як піст, 
то на воді кашу [рисову] варять. Я  знаю, в  одному 
селі є, то там робили с кукурудзяних крупів, на воді 
варили таку кашу густу і  зверхі гуслянку накладали, 
то є кінець весілля. Називалася «водяниця». Ми були 
молодими с чоловіком на одному такому весіллі, шо 
давали нам водянці, і то, знаєте, після горілки, після 
того труду, бо в нас весілля на два-три дні, то то дуже 
пасує, бо воно кисле. 

ПОМИНКИ Приносять там печеня якогось, ковбаси, 
буженіни, сира, і  всі сідають, там є хто. До себе він 
кличє, єк він там шось хочє зробіти. Свою родину за-
кличу. Це не у хату кличете, а там їсте. Ну так кажуть, 
шо можна там.  [...] У  нас похорони бувают пізніше, 
так шо столуюця, аякже, якшо в горах, десь там, люди 
поприходили здалека, то треба перестолувати людей 
всіх, і потім уже похорон. Ну так, харчі всякі готують: 
голубці, холодець, салати. Дают кожному подавник: 
булка, цукерки всякі, горнятка можуть давати, тарі-
лочки до того, воду. Перший раз сідают за стол, воду 
п’ют. Сідают за столи, то вода свячена кожному став-
лят у стаканчики, встают моляця всі, потім ті стакан-
чики випивают води, і потім вже харчуют. Похарчу-
вали, вже всьо передали, там всьо-всьо вже подали, 
перехарчували всі харчі, то ті моляця, потім дальше 
сідают, потім роздают їм кожному с свічкою мішочєк 
той целіфановий, там всякого, шо там дают, і яблука, 
сирки, водички, отакий «Садочьок» або пляшки на-
віть із водою. І хай Бог приймає, наприклад, сьогод-
ні Володимир, то перед Володимирової душі, і  так 
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рощують люди. [Не той, що на полі?] Ну, можна і того Ірощують люди. [Не той, що на полі?] Ну, можна і того 
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ка, шо зимою, то цілі ті собі і посушена. Картоплю [наІка, шо зимою, то цілі ті собі і посушена. Картоплю [на
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дуже великий, і  в діжку таку чі в відро полив’яне, 
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люблю дуже, то я буду собі їсти ввечері червоний 
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борщ. [Як у Вашому селі готують червоний борщ?] Ну 
так само, лиш то до того борщу вже додаєця гуслянФтак само, лиш то до того борщу вже додаєця гуслян
ка, можна давати сметану і гулянку, шоб він кислий Фка, можна давати сметану і гулянку, шоб він кислий 
був, бо ті буряки квашені, то вони є кислі, а  ті  – не Фбув, бо ті буряки квашені, то вони є кислі, а  ті  – не 
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то оцту.Фто оцту.

З ФЗАСФАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬФТІЛЛЯ ВЕСІЛЬ
лубці, холодець, гуслянка, каша. На останнє то вже є Флубці, холодець, гуслянка, каша. На останнє то вже є 
гуслянка або каша рисова. [Молочна?] Ага. А як піст, Фгуслянка або каша рисова. [Молочна?] Ага. А як піст, 
то на воді кашу [рисову] варять. Я  знаю, в  одному Фто на воді кашу [рисову] варять. Я  знаю, в  одному 

Е
ночку. [...] На ранок кулеша, розвід, а тоді борщі вся

Е
ночку. [...] На ранок кулеша, розвід, а тоді борщі вся
кі, зупи або юшку з м’яса, юшка з рисом. [Як готують 

Е
кі, зупи або юшку з м’яса, юшка з рисом. [Як готують 
юшку?] Можна навіть без рису, бульйон такий. Або є 

Е
юшку?] Можна навіть без рису, бульйон такий. Або є 
друге – вареники, називають у нас «пироги». З сиром, 

Е
друге – вареники, називають у нас «пироги». З сиром, 
а якшо на піст, то с повидлом або з яблуками, якимись Еа якшо на піст, то с повидлом або з яблуками, якимись 
сливами. А вечеря – шо там, єк хто. Маєш коли вечеЕсливами. А вечеря – шо там, єк хто. Маєш коли вечеЕрю готовити – добре, пюре там зробили або печінки, Ерю готовити – добре, пюре там зробили або печінки, 
або якшо хтось з обіду шось хочє собі з’їсти. Я борщ Еабо якшо хтось з обіду шось хочє собі з’їсти. Я борщ 
люблю дуже, то я буду собі їсти ввечері червоний Елюблю дуже, то я буду собі їсти ввечері червоний 
борщ. [Як у Вашому селі готують червоний борщ?] Ну Еборщ. [Як у Вашому селі готують червоний борщ?] Ну 
так само, лиш то до того борщу вже додаєця гуслянЕтак само, лиш то до того борщу вже додаєця гуслян
ка, можна давати сметану і гулянку, шоб він кислий Ека, можна давати сметану і гулянку, шоб він кислий 
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кожен: «Прости Біг, най Бог приймає». Сідают, потім 
дальше встають і всі моляця, і потім дальше простібо-
гуют, і виходять із-за стола. Після похорону уже при-
ходить свящєник, бо договорююця зі свящєником, на 
який час він має прийти – чі після харчів, чі до хар-
чів. Якщо тут близько цвинтар, то тут до харчів мали 
його хоронити, я так думаю, а якшо далеко, бо потім с 
цвинтаря є, шо люди вертаюця додому, вертають лю-
дей додому, шоб вони перехарчувались, а як є такі, шо 
втянули там грудочку і пішли додому. І там [на цвин-
тарі] дают, після, похоронєт, на могилі ставлят харчі, 
отакі вже, не рідке, а шось таке, закуси всякі.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Поминальні є 
суботи. То перед Дмитрієм є поминальна субота, на 
Трійцю і перед Великоднєм. На поминальну ту завше 
і після Великодня тоже йдуть на гроби. Провідна не-
діля, коли Проводи. Приносять їження. Хто шо може. 
Можна принести і плясок якийсь там, і водичку дати 
попити. А якшо то, там торт, буженину, ковбаси, сири. 
За прости Біг дають. Біля могили своїх родичів [сіда-
ють], а якшо там є інша якась родіна, то сідають коло 
того гроба. [Чи заходять на кладовище на Великдень, 
коли йдуть із церкви?] Заходіт. Обов’язково. Там кла-
дуть писанки. Писанки в нас пишуть. Їження там по-
трошки ставляють.

ПОСУД, НАЧИННЯ Хмара суне град, наприклад, при-
ходе буря, то говорять «Вірую», світити свічку Стрі-
тенську, і  було, шо лопати, ці, шо хліб, хліб коли 
ставлят у піч, то називаєця «кочєрга» і «лопата», то ті 
треба виносити на двір і зробити з них хрест. [...] Це 
пасківник, на Великдень пекли паску у тому. [...] Кофе-
молка збереглася, яка працює і тепер, і тепер ми нею 
навіть [користуємося]. А то ракви. Вони були отак, як 
ідуть на роботу, надівали, колись мужик кудась їде, то 
в ракви там накладают бринзи, масла. Та чоловіки й 
жінки [брали] на харч, і  не було слоїків. Слоїк, три-
літрові бутилі, мішки целофанові, то собі люди колись 
робили.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Свя-
тий вечір, Свєтвичір. Треба, шоб було дванацять 
страв. Обов’язково там голубці, картопля з грибами 
(картоплю – на низ, а там – гриби), то там пшениця, 
кутя. Пшениця з маком, з горіхами, можна іщє ізюму, 
але я ізюму [не  додаю]. Сіно на столу під скатерть, 
гроші к сіну. Гроші прям під колачі, колачі спекти, 
в  колач кладуть головку часнику, яблука там викла-
дають коло колачів, свічку світять. Шоб міцний був, 
шоб часник родився.  [...] Ну то Видохресний Свя-
тий вечір, Водохресний Свєтвечір, тоже готують так 
само, як на перший, а на Василиний Свєтвечір, ну то 
так собі звичайно, ну головне вареники варят, кажут, 
шоб телята гладкі були, шоб родилися гарні телята 
у корів. Дають вареники котові, там називають ім’я 
вареника, знають котрого жениха і дають котрої, ко-
трого кіт візьме пирога, то вийде дівка заміж. Дівочі 
ворожіння такі. С сиром обичьно [вареники], робили  
з м’ясом.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ [Що готували на Маковія?] Просто пісну їду, ну 
шоб мед був, мак. З маком шось їли та й з медом. Пісне 
їдять на Головосіки. Не можна рвати нічього, має бути 
всьо нарване, для їження шоби було. Казали, шо не 
можна капусту їсти, бо це головкі.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ От у мене померла дитина пер-
ша, то до Івана не можна їсті суниці, черешні, ну таке 
шось. [Чому?] Ну тому, кажуть, шоб дитина мала на 
тому світі. Але кажуть, якшо дати за прости Біг, то 
можна вже їсти. Горнятко набрати і з свічєчькою – ко-
мусь віддати, най Бог приймає перед душі тої. Кажуть, 
уже можна їсти.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Приходе свяще-
ник до тої церковки на долині отам, там багато людей 
си сходять, священиків більше приходе помагати цьо-
му священику, і одні других закликають, там з даль-
ших сіл поприходять, запрошують свою родину.  [...] 
Приносять там якогось печеня, торта, ковбаси, буже-
ніни, сира і сідають, там єк хто.

с. Замагора
Записала С. Маховська 7 липня 2012 р. у с. Замагора  

Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Білатчук (Семчук) Марії Василівни, 1946 р. н.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ, ЕТИКЕТ Єкшо родина собі 
сама сідала, то сідали вже всі. Ну, там хіба маленьке 
єкесь. А єкби хтось, єкісь гості, то це лиш батьки, діти 
не мож за стів сісти з старшими людьми. Це такого не 
було, шо теперечки, ми вже старші люди. Це собі для 
дітей було, там чи на підлогу дали. Не було стола. То 
миску, ми кругом. З одної миски то собі.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Святий перший вечір [готують] всьо пісне: голубці 
пісні, риба там. Пшениця  – це само перше. А  решта 
таке всьо. То само главне пшениця. Варят пшеницу та 
й горіхів там товчуть або халву кидають. І раніше, і по 
сьогоднішній день пшениця, або «кутя» називаєцця. 
То солодка, то кидают цукор. То готуют фасолі з сли-
вами, тоже добрі. То такі сливи закриті або такі суше-
ні сливи зварити з фасолями. Голубці бошкові пісні з 
чєсником. Вареники. Всяке зараз роблє. Заливну рибу 
так та жарену рибу. Та й та сєльодка. З маком дуже до-
брі, я люблю, пироги. А тепер маку того не дозволяют 
садити, так базарями то можна купити, але то з пови-
длом чи з картошкою та й вже наварили.

ПОСТУВАННЯ То в пісні дні це постуют, оце говіют. 
[Що можна їсти в піст?] Рибу та й саме таке пісне. Варє 
там борщ пісний з олійкою, картошка – отаке саме піс-
не. Та й таки в магазині купуєш тої тюльки, тої риби, 
там є ті оселедці. А тепер за гроші, є шо, аби лиш гроші 
мав. То все є, аби гроші міг тратити.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ки печуть, та єк обично. То такі файно, такі паски. 
І єйця. Усьо файно украшають. То всєке виробляють, 
такі викручуют всякі, гарні паски печуть. Є і посипа-
ють. Можна купити, але тут в горах більше самі пе-
чуть. То такі вни круглі, хто єку має собі посудинку. 
Є,  шо і великі паски печуть, є  такі. Бо в нас печі є, 
шо можна паску спечи, то і великі паски  є. Єк хто, 
то і маленькі  є [пече]. То виджу на базарі  – то такі 
маленькі та й білим посипано. У нас не такі. [...] [Що 
освячують на Великдень?] Паску. Кошик збирают, то 
«дора» [називається]. До церкви несуть та й святять. 
Усяке, хто шо накладає. Яйця варєют і писанку цю 
кладуть. Накладають і сир, і сало, і ковбаси, і буже-
ниця  – ніби капчення, а  в нас кажуть «бужениця». 
Є бужарні в нас.

http://www.etnolog.org.ua

І ЗИМОВОГО КАЛЕІ ЗИМОВОГО КАЛЕ
ечір, Свєтвичір. Треба, шоб було дванацять Іечір, Свєтвичір. Треба, шоб було дванацять 

страв. Обов’язково там голубці, картопля з грибами Істрав. Обов’язково там голубці, картопля з грибами 
(картоплю – на низ, а там – гриби), то там пшениця, І(картоплю – на низ, а там – гриби), то там пшениця, 
кутя. Пшениця з маком, з горіхами, можна іщє ізюму, Ікутя. Пшениця з маком, з горіхами, можна іщє ізюму, 
але я ізюму [не  додаю]. Сіно на столу під скатерть, Іале я ізюму [не  додаю]. Сіно на столу під скатерть, 
гроші к сіну. Гроші прям під колачі, колачі спекти, Ігроші к сіну. Гроші прям під колачі, колачі спекти, 
в  колач кладуть головку часнику, яблука там виклаІв  колач кладуть головку часнику, яблука там викла
дають коло колачів, свічку світять. Шоб міцний був, Ідають коло колачів, свічку світять. Шоб міцний був, 

М
треба виносити на двір і зробити з них хрест. [...] Це 

М
треба виносити на двір і зробити з них хрест. [...] Це 
пасківник, на Великдень пекли паску у тому. [...] Кофе

М
пасківник, на Великдень пекли паску у тому. [...] Кофе
молка збереглася, яка працює і тепер, і тепер ми нею 

М
молка збереглася, яка працює і тепер, і тепер ми нею 
навіть [користуємося]. А то ракви. Вони були отак, як 

М
навіть [користуємося]. А то ракви. Вони були отак, як 
ідуть на роботу, надівали, колись мужик кудась їде, то 

М
ідуть на роботу, надівали, колись мужик кудась їде, то 
в ракви там накладают бринзи, масла. Та чоловіки й 

М
в ракви там накладают бринзи, масла. Та чоловіки й 
жінки [брали] на харч, і  не було слоїків. Слоїк, триМжінки [брали] на харч, і  не було слоїків. Слоїк, три-М-

рові бутилі, мішки целофанові, то собі люди колись Мрові бутилі, мішки целофанові, то собі люди колись 

 ЗИМОВОГО КАЛЕ М ЗИМОВОГО КАЛЕН МНД МДАРМАРНМНОГМОГО ЦИКЛУМО ЦИКЛУ СвяМСвя
ечір, Свєтвичір. Треба, шоб було дванацять Мечір, Свєтвичір. Треба, шоб було дванацять 

страв. Обов’язково там голубці, картопля з грибами Мстрав. Обов’язково там голубці, картопля з грибами 
(картоплю – на низ, а там – гриби), то там пшениця, М(картоплю – на низ, а там – гриби), то там пшениця, 
кутя. Пшениця з маком, з горіхами, можна іщє ізюму, Мкутя. Пшениця з маком, з горіхами, можна іщє ізюму, 

Ф
а суне град, наприклад, при

Ф
а суне град, наприклад, при-

Ф
-

ходе буря, то говорять «Вірую», світити свічку Стрі Фходе буря, то говорять «Вірую», світити свічку Стрі- Ф-
тенську, і  було, шо лопати, ці, шо хліб, хліб коли Фтенську, і  було, шо лопати, ці, шо хліб, хліб коли 
ставлят у піч, то називаєця «кочєрга» і «лопата», то ті Фставлят у піч, то називаєця «кочєрга» і «лопата», то ті 
треба виносити на двір і зробити з них хрест. [...] Це Фтреба виносити на двір і зробити з них хрест. [...] Це 
пасківник, на Великдень пекли паску у тому. [...] Кофе Фпасківник, на Великдень пекли паску у тому. [...] Кофе- Ф-
молка збереглася, яка працює і тепер, і тепер ми нею Фмолка збереглася, яка працює і тепер, і тепер ми нею 
навіть [користуємося]. А то ракви. Вони були отак, як Фнавіть [користуємося]. А то ракви. Вони були отак, як 

єкесь. А єкби хтось, єкісь гості, то це лиш батьки, діти 

Ф
єкесь. А єкби хтось, єкісь гості, то це лиш батьки, діти 
не мож за стів сісти з старшими людьми. Це такого не 

Ф
не мож за стів сісти з старшими людьми. Це такого не 
було, шо теперечки, ми вже старші люди. Це собі для 

Ф
було, шо теперечки, ми вже старші люди. Це собі для 
дітей було, там чи на підлогу дали. Не було стола. То 

Ф
дітей було, там чи на підлогу дали. Не було стола. То 
миску, ми кругом. З одної миски то собі.

Ф
миску, ми кругом. З одної миски то собі.

СФСТРАВИФТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕФ ЗИМОВОГО КАЛЕ
СвФСвятий перший вечір [готують] всьо пісне: голубці Фятий перший вечір [готують] всьо пісне: голубці 
пісні, риба там. Пшениця  – це само перше. А  решта Фпісні, риба там. Пшениця  – це само перше. А  решта 
таке всьо. То само главне пшениця. Варят пшеницу та Фтаке всьо. То само главне пшениця. Варят пшеницу та 
й горіхів там товчуть або халву кидають. І раніше, і по Фй горіхів там товчуть або халву кидають. І раніше, і по 
сьогоднішній день пшениця, або «кутя» називаєцця. Фсьогоднішній день пшениця, або «кутя» називаєцця. 
То солодка, то кидают цукор. То готуют фасолі з слиФТо солодка, то кидают цукор. То готуют фасолі з сли
вами, тоже добрі. То такі сливи закриті або такі сушеФвами, тоже добрі. То такі сливи закриті або такі суше
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ЕЖИМ ЕЕЖИМ ХАР Е ХАРЧ ЕЧУВАЕУВАННЕННЯЕЯ, ЕТИКЕТЕ, ЕТИКЕТ
сама сідала, то сідали вже всі. Ну, там хіба маленьке Есама сідала, то сідали вже всі. Ну, там хіба маленьке 
єкесь. А єкби хтось, єкісь гості, то це лиш батьки, діти Еєкесь. А єкби хтось, єкісь гості, то це лиш батьки, діти 
не мож за стів сісти з старшими людьми. Це такого не Ене мож за стів сісти з старшими людьми. Це такого не 
було, шо теперечки, ми вже старші люди. Це собі для Ебуло, шо теперечки, ми вже старші люди. Це собі для 
дітей було, там чи на підлогу дали. Не було стола. То Едітей було, там чи на підлогу дали. Не було стола. То 
миску, ми кругом. З одної миски то собі.Емиску, ми кругом. З одної миски то собі.Е ЗИМОВОГО КАЛЕЕ ЗИМОВОГО КАЛЕ
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с. Ільці
Записали Т. Величко та О. Таран 7 липня 2012 р. у с. Ільці  

Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Рогатинюк (Дрислюк) Оксани Іванівни, 1962 р. н.,  
та Дрислюк (Палійчук) Параски Василівни, 1941 р. н.  

Розшифрувала О. Піскун

CТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
хальні їдла або, ну, у  нас, у  даному випадку, кошик. 
Куфіль. У нас є паска. Печут паски, бабки. Відрізняє-
ця воно складом тіста і прикрасами, бо обично паску 
прикрашают різними візерунками, а бабку в більшос-
ті не прикрашають, але ми собі любимо прикрашати, 
у  нас уже традиційно склалося, шо тут мають бути 
хрестики, щіточки, отаке різне, а на бабку ми або ви-
ноград викладаємо, або калину робимо, або листочки, 
квіточки незабуток робимо, шось виробляємо. Оце 
бабки, відіте, а оце є паскі, і у мене навіть є такий собі, 
ну, гусятниця така, шо я люблю робити паску-писан-
ку, вона має таку круглу форму, і я її так прикрашаю 
хрестиками, вона в мене получаєця писанка. А мама, 
я менше це роблю, мама це робить отой великодник, 
шо отак тісто вкладає, нібито на пиріг, просто так пе-
рехрещує. То маленька пасочка така має бути у кошик, 
ну в маленькій цій формочці. 

ЗАСТІЛЛЯ ІМЕНИННЕ У  мене чоловік Іван, а  сьогод-
ні Івана, це його, як то кажут, день ангела, та я варю 
завше, ну не кожен день, варимо голубці с квашеної 
капусти, але у нас є велика бочка, «полибічьок» на-
зиваєси, у  нас там капуста. Із цеї капусти квашеної 
туда на Поділлю роб’є, так як в нас кажуть, бойківські 
голубці. Ми їх любимо, бо вони смачні, але вони по-
своєму смачні, а ці по-своєму смачні. І коли вже оце 
так Івана, то мусіть бути голубці із бурякового листя, 
це обов’язково, і якшо вже такі, то кладуця в ряд білі 
капусти, а потім це, то уже кажуть «у чобітках». Ген де 
вони чорненькі в мене, на чьобіток похожий. І я зва-
рила і тих, і тих, але окремо, і бануш – це гаряча стра-
ва, але традиційна [для] нашої місцевості. Цей бануш 
мусить бути чи то на хрестинах, чи то на іменинах, ба-
жано аби був, ну буває де, шо і нема, кроме похорону, 
тому шо похорони – каша там, тушена капуста є, жар-
ка картопля.  [...] Свеклові голубці, буряковий лист, 
начінка у них повинна бути с пшеничьної крупи. За-
жарена на маргарині чи на маслі цибуля, доста, шоби 
до смаку було, і поливаєця сметаною. Розводили і по-
ливали їх. Були такі сім’ї, шо мали корови, а були такі 
сім’ї, шо не мали, але нічього, вони на тому розводі 
стали міцними. Були бойківські голубці, гуцульські. 
Були такі їди, тепер столи валяця од того всього, а ко-
лись були голубці, борщ гуцульський, бануш, гуслян-
ка і на кінець – рисова каша або кукурудзяна, рису то 
тоді так не було. Я, наприклад, рис перший раз узнала 
у підісєт третьому році [1953 р.]. Нашого діда вивезли 
на Сибір. Мав він шістдесят років. І дідо нам з Іркут-
ської області присилав посилку ришу, то це я перший 
раз увиділа рис. Ну то получаєця, шо саме кукурудзя-
на крупа у голубцях була. 

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Престольне свято, 
це казали хрещення церкви тої було на Петра. У нас 
сходіци с навколишніх сіл, там, де є Престольний 
празник. [...] У нас сходження на Івана і на Петра, оце 
двоє свят. 

с. Кривопілля
Записала С. Маховська 6 липня 2012 р. у с. Кривопілля  

Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Боднарук (Гапчук) Ганни Василівни, 1934 р. н.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Я знаю, шо коли ми були дітьми, то 
мама покійна розказувала за муку білу. Бо мама пекла 
пшеницю. Всі їли пшеницю. То змолола, потому два 
рази сіяли на решеті і з того дрібосенького пекла пас-
ку. А нам розказувала, шо за Польщі була така мука – 
єк сіль, біла! Ми голоду не знали, бо були худоби: ба-
рани, вівці. Та й то різали, та й робили сир. Хліб є ці 
не є, є вурда, є сир, є бринза. Вурда – то шо сир глє-
джецца, відтак довести то то до кипіння та й молока 
солодкого. Та й з того то така вурда. Та й ми голоду не 
знали. Було мнєсо та й було молоко.

с. Криворівня
Записала Т. Величко 8 липня 2012 р. у с. Криворівня  

Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Кіщук (Сав’юк) Марії Миколаївни, 1932 р. н.  

Розшифрувала О. Піскун

ПОСТУВАННЯ Та хто постує. Піст Великий перед Вели-
коднем – то це є сім тижнів, це завше було сім неділь. 
Ну то хто може, хто хочє, хто говіє від краю до краю, 
кожний – нє. А хто є такі, шо говіє лиш там понеділок, 
у  вівторок уже не говіє, в  середу говіє, у  четвер  – ні, 
п’єтницю говіє тоже, а там уже субота, неділя – уже ні, 
а в понеділок – уже знов пост. То є понеділок, то є до го-
віння, вівторок – це вже скоромний день. Середа, воно 
тоже подходить говіти, чітвер  – ні, п’єтниця, напри-
клад, я як поговію собі раз у п’єтницю, я собі хочу. [...] 
Пилипівки тоже, то є по шість, ну, сім неділь, то це са-
мий великий піст. То ж є Пилипівка, де там зараз Різд-
во, наприклад, свято Різдвенія, Різдво, потому Василія, 
Новий рік, Водохресті.  [...] Великий  – це Великодній 
піст. [Влітку] є Петрівка, то й зараз Петрівка. Посток, то 
є перед Богородіцею. [Чому його так називають?] Бо то 
він не дуже великий. Весілля будуть по Петрівці. У нас 
тут будуть весілля, там буде посток, і вже потом зно-
ву будуть перед Богородицею, до Богородиці. Тут буде 
Преображеніє, то буде Посток, то нєдовго он там буде, 
шось два тижні. І вже осінь буде, до Пилипівки, це ве-
сілля вже будуть, можна справляти. [Що Ви їсте, коли 
постуєте?] Їм таке: рибу, афени, повидло, зубу зварю 
таку, шоб подлива лиш зарибєла, барабульку зарабить 
олевам, огірки, помідорку. Молоко – вже ні. Ребу є, шо 
люди постіт, вони не їдєть. Мої діти всі оті-о, то вони 
говіють ціла говінь, ребу не їдє, от тілько овочьове. 
Є  барабулька, морква, бурачьок. Ви заллєте собі, по-
робили, зажарили. [...] Барабулька, помідорка, огірчик 
або капусти, барабульку та капусти кислої, потому тє-
нуть, і  вона така, «капусняк» си називає. Піджарили 
цибульку на оливі, біпка, перчику таменьки, чєбрик, 
кропу шушеного. [Що таке «біпка»?] Лавровий листок. 
Капуста квашена, я дуже люблю їсти капусту.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Це бараболя, то мука кукуру-
дзяна. [Замість хліба?] Так. [Називають] «борівник», 
«боришник», бо в нас не «бурка», не «картопля», але 
«буришка». «Бараболя», «буришка», «бурка», «картоп-
ля» – усяко в нас називає, по-різному. А у нас, Верхо-
винський район, – «боришка». Та є боришка, до цего 
все додаєм мука, це є боришніки.

http://www.etnolog.org.ua
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РЕРозшифруваЕозшифрува

НН ЕННЯ ЕЯ Та ЕТа хто постує. Піст Великий перед ВелиЕхто постує. Піст Великий перед Вели
коднем – то це є сім тижнів, це завше було сім неділь. Екоднем – то це є сім тижнів, це завше було сім неділь. 
Ну то хто може, хто хочє, хто говіє від краю до краю, ЕНу то хто може, хто хочє, хто говіє від краю до краю, 
кожний – нє. А хто є такі, шо говіє лиш там понеділок, Екожний – нє. А хто є такі, шо говіє лиш там понеділок, 
у  вівторок уже не говіє, в  середу говіє, у  четвер  – ні, Еу  вівторок уже не говіє, в  середу говіє, у  четвер  – ні, 
п’єтницю говіє тоже, а там уже субота, неділя – уже ні, Еп’єтницю говіє тоже, а там уже субота, неділя – уже ні, 
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ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Івана зараз. На Івана дают тоже 
за померлі афени [чорниці], ягоди, а особливо коли є 
померла дитина, то є жінки, шо вони не їдє до Івана, 
аби за ту дитинку, шо в неї померло, дають за душу. Не 
їдє вони ягоди ці, шо є у лісі, всі, шо в городах, – ягода, 
клубніка. [...] Головосіки – це восени. Головосіки – Іва-
нові Хрестителю голову відрубали, шо не їдєть, а по-
стюця, свєто. Та й то все не їсть, шо си називає «голо-
вка». Мак – головка, чіснику, капуста, тоже голов ка в 
капусти є, а то поза тим, то вже можна їсть усно. То це 
їх то де си постіт і не їсть те, шо називає «голови», бо 
це йому голову різали, розумієте? 

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Ну, та це рано, шо снідали, 
в обід лагодили вже, їли. По-різному було, єк єка була 
сім’я, дуже заміжна, і єк єкий був порядок. Встали діти 
рано, молока попили, злагодили їсти. Є хліб на столі, 
є  молоко, є  бринза, сир там, доки зварили якогось 
зупу, борщ. А було так, шо в сім’є, шо дєті сплют, оні 
лагодют їсти, варют їсти. Вони побуджєют їх, вони по-
поїли, уже до обіда вони не їдє. Попоїли в обід, си зла-
годили і на вечерю, і так, шоби не було таке, шо, ага, ти 
схотів, узєв собє. Це того, це того, заїв, ци яце, друга 
ци третя, шо це їли всі раз. Було, шо їли разом, а де шо, 
і дуже було так узєті такі, варимо, сідаємо, усі попоїли, 
це попід, потом знову, не було так. [Що на обід готу-
вали?] Варили голубці, зупу, капусту, вареники. Пи-
роги з бринзов були, з барабулев. [Готували і варени-
ки, і пироги?] Ну то однаково, такі собі пироги. [Вони 
схожі на сучасні вареники]. Так. Але тоді ми вже до-
лів, коли прийшла радянська влада вже, багато таке си 
перевернуло, оце було такє собі давнє. [Як готували 
голубці?] Та в нас голубці робили такі, с капусти ква-
шеної, там давали крупи кукурудзяної, трошкі рижу, 
ну, міщєли одну таку, із кукурудзи крупа. Додавали 
сало свинне. Сало додавали і то закочували всереди-
ну, потому давали шє там кмілю, я сама, то тоби були 
запашні. Ну, та пережарували ж оце сало, цибулю, 
с салом пережарю, зарєжу ці крупи, намочіця, змиє-
ця, а тоді вимісиця, і вже можна робити з цим голубці. 
Наклала у голубці, воду, але шє кориці і сала, туда 
помежи сипать отакими шкварчіками, помежи голуб-
ці, всерєдіну. Наклали голубці, звєрхі присипали тро-
хі цими шкварками, салом і знов наклали, ну так, зна-
єте, весло. Та й по тому насипали ви водов, та й вони 
собі файно варюця. Поварились, ага, ви попробували. 
Вони дуже добре у печі си вари, на плиті то не є такі 
смачні. [...] Молоко такє було, шо гуслене. «Гуслянка» 
було це називали. Молоко переварювалось, давалося 
там молока кислого, і  воно ловилоси, таке робилося 
густе, таке провинновате трошки, і це всі їли з хлібом. 
А  коли воно трохі приквасніє, хочєця пити, візьмут 
того, три чі чєтирє глечики, у  крушку отак розіб’ют 
і води, і це пили, це дуже добре. Ви знаєте, це гуслянка, 
так то прочищує нирки навіть, є тєпєр оті таблетки, 
шо мочугонні, а я – гусляної тої. Це ж було так жарко, 
я ж із’їла б такого кислого, я тієї гуслянки загуслила, 
вона така була добра. А давно, то це їло, шо се їло, то 
це гуляли – багато цієї гуслянки, зокрема, держали ху-
добу, та й ця гуслянка мала бути на столі. Оце попоїли, 
миска з гуслянкою. При послідку так якби запити, ро-
зумієте? [Що готували на вечерю?] Ну то таке, там ба-
раболі зарядили. Та зварили бараболю, та покришили. 
Її не чистили, бо то влупили, зварили, влупили бігом, 
то бринза була, шо сир вичинити.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Тут худобу тримали: корови, кіз, 
коні, вівці. Робили з [них запаси]. А тепер си ізміни-
ло, вже іначє стаєця. Був колгосп, уже мали худоби. 
Уласні були колись, багато люди мали коров, роби-
ли бринзу, тримали вівці. Вівці стригли, вовну, ну, 
шерсть, робили з того капці, плели. Баранів різали, 
їли мнєсо, з шкір робили, кожухи носили, сукно таке 
робили.  [...]Що вирощували? Капусту, бараболю, бу-
рак. Чорниці [збирали]. [Як роблять бринзу?] Ну та 
це молоко треба коров’ячє. Кози мало тримали. Є де 
з кози, але то дуже мало. Нагріли, аби було воно до-
бре тепленьке, і там робили такий глєк у скалюшках, 
телічу. Ну, теліси різало, телята, у  нього є калюшок 
такий [шлунок]. Воно молоде, шо воно щє ссало ко-
рову, і там такє, ну, як с молодого тєльонка. І там ро-
бить сир у калюшку тому, ну, в  желудку. Потом оце 
зарізали, оце з’їли, потом ото файно перебрали, тута 
таке було Уже заквашене. І то перебрати треба файно, 
цей калюшок обмитий. І ото где взєти, в оце калюшок 
бринзу, воду і взєти насипати молока у цей калюшок, 
бо багатові речі такі, добру жменю соли туда, ото ви-
місити, мотузком зав’язати отак добре і покласти на 
такий десь у тепле місце, ну, на свечьок. І ото покласти 
якусь пусту таку каструльку, і воно собі буде скапува-
ти с того, воно собі так ни висихати, та й воно с того, 
така по отому є, си називає «таболо пускати» ж ото, 
у тепле. Оце ґлєк, шо жінка принесла. Ґлєк, воно стінає 
молоко солодке і робитсе таке густе, то си так по тому 
збиваєт. І то щє робит, сідає такє, і робиця такий сир 
с того, і потом із того сиру робляться листовіє тоже, 
цуралі. І робиця бринза. Ну, та то барабулі і бринзи, 
то вже попоїли. То і все. Цибулькі туда. [...] Це молоко 
я ставлю, бо буде стоять сметана, та й буду їсти.  [...] 
[Це у Вас сирні коники?] Ну так. Зараз я буду робити. 
[Розкажіть, як Ви їх робите?] То кріп. Сир. Бринза, то 
би солена була, та які жінці то би зробить їх. Я виді-
ла в телевізорі, шо показували, як роблять «коникі». 
Галичіна. Ну, то я це хочу поправити, бо то є, то с сира, 
кривиця. Тепер замачую оце в солену воду. Вода, тут 
і соли треба багато кідати, аби він затуг. Отак-о, аби 
він був отакий тугонький. Він уже так си не подає. Він 
їсти солений добре. Так навхрест, навхрест. І готовий 
«коник». [Тепер він має сохнути?] Так.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрея печуть такі суда коржі та й їдєта. [Що за кор-
жі?] Та на половину сілі те єдєте. Ну, таке-о, аби пило 
води та їд. Та там каже: «Не пий з сеї криниці, бо це 
недобра, підеш отуда». Ну, пити, хош пити, та й уже. 
[Це хто каже?] Ну, сница єї. Пити вона хочє, бо вона 
з’їла це солене. Перед сном вона з’їда цей солоний 
корж увесь, на Андрея, та й лягає спати. Їй сниця, шо 
вона десь іде та й, ну, там кринички є по полю, такі, 
вода. «Не пий теї водички», – каже. Так іде, там кри-
ничка, тоді хлопець там стоїть. Там уже ніби все по-
казано, котрий, ніби він її має брати. [...] Світий вечір. 
Та готували дванацять страв. Голубці, пшениця, кутя, 
буракі, гриби, вареники, печуть пироги з вишнями, 
барабулев, то зарядить оливу з цибулев, хто душе, мак, 
коли був, терли маку, з маком були дуже добрі пиро-
ги. [Як готували кутю?] Треба її файно поварити та й 
тоже маку там, горіхів покришити. То недобре криши-
ти, то я розтавчую тим, шо пироги, на вареники оце 
товчій. Це на кружок та й то, знаєте, отак, шо потовче-
ний, то він свій смак виймає, а той, шо покришений, 
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то він, ну, покрояний лиш він, а  як він си ростовчє, 
ростєснений він, а у кутю усиплеця, то він має смак 
уже цього горіха. Та це волоські [горіхи], шо є на де-
ревах. [Чим ще заправляли кутю?] Меду щє до цего 
треба. Та іщє обертали тії халви. Та халва тут є. Клали 
[кутю] на стіл у миску, це все обробляли. Бараболя, 
боришник оцей пекли си, є також. Ну а вареники, аби 
ше шо, риба, сливки варені тоже, сушені. Були сушені 
або такі відкриті, які є, відкриваюця. [У банках?] Так. 
І відкрив та й набрав, а тоді вже пити можна. Собі я 
навідкриваю, то вже сік, та й насиплю собі певні гле-
чики, ото насиплю, шоби не пить оті всі хімії, гази оті 
всі. [...] А на Різдво – це вже голубці, солонину, холод-
ці, ковбаси ці, то вже печиво, форти, горівочка, пиво. 
Шо хто може. [Скільки разів варять кутю?] Два. Перед 
Орданом є другий Святий вечір, «Хреста говіти» на-
зиваєм. Варє тоже кутю, пісняну, ну, трошки менше, 
і свєтіт воду свєщєник на дворі, у каторці, ну, є така 
бочєчька. [Дерев’яна?] Так. І там обсвічує, і цей води 
свяченої кожен бере, ну я не йду, бо то зима, ідуть 
люди, я  вийшла: «Дайте міні водичьки». Дали води, 
я  покушала води отой, це ви говієте, Хреста говіть. 
А завтра видорщі ідуть на ріку. [...] [Коли їдять другу 
кутю?] Ну, я вам кажу, шо по свєтах, по Різдві, перед 
цей. Вечір [ввечері], дома, це вже таке, дають за душу, 
наприклад, за померлого. На  цвинтар уже не йдут і 
вже найци готуют. [Чи пекли на Василя якийсь осо-
бливий хліб або пиріг?] Та пекли. Всі ті пекли.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» То вже такий Світий вечір, 
ходять діти, колідують. Даси дітям гроши. Носіть [ве-
черю]. Колачі печєця, ні, то купили, ні, то печі, та  й 
носіть вечерю. Набирають всіго потрошку, палєри та 
зверху калачік такій-во, та щє там кладуть якісь кон-
фетки або чіколадку, або апельсини, або шо шо таке, 
та й несуть одні до других. [Кому носять?] Людєм, 
вони тут, там якісь рідні, наприклад, шоб єму нести. 
І в багатого тут і тут, то це дуже, отам уже у Береж-
ниці, то ми ходили. Та й мало це ходить, а тут ходять 
і дуже, на Святий вечір, злагодила оце я, я щє не їм, 
зробила той перець, завила у марлю, в платок і пішла. 
Ага, де там є, отам десь. Я там прошу: «Таніцек, ану 
прийди-ко суда». Да й прийшли, ото вечерю дала за 
кого: ци за тата, ци за маму, так подала, свічу засвіти-
ла. Це вже дала я вечерю за померлих, то вже їм, ве-
черают. І дуже багато люди. Так шо вже, хотя вже по-
слє обіда, то вже як мурашки по цвинтару. На Святий 
вечір. [Поминають?] Так.  [...] [Коли носять вечерю?] 
Після обіду вже на Cвятий вечір чі, ну, згутуют, бо так 
кажуть, шо раньше зготувати на Святий вечір вечє-
рю, зразу попоїсти, шоби не пізно ввечір, заводь, так 
ви будете усно робити цілий рік на полі. Як ви спра-
вите Святий вечір, так вам буде іти цілий рік. Ви за-
вгоді поварили оце собі, попекли, дали за померших, 
сами повечеряли. Це пішли до другого, це хтось до вас 
прийшов, так у вас буде йти цілий рік, ви будете, ага, 
отам на полі по-бистру зробили, посапали. А по тому 
ж уже ходять діти, колідуют. Отак уже си лєже спати, 
рано встаєш си на Риздво вже це.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Та 
Сорок святих то є свєто, але нема такого, щоб 
обов’язково щось готували.  [...] Великі ще роблять 
[паски], а це маленька. Я її засушила, бо до Вознесенія 
треба тримати паску. Бо Ісус Христос на Вознєсеніє 
зноситьси до неба.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Та на Петра тоді служба велика, та й готують. [На 
Спаса святили] яблука, грушки, огірки, помідори, ку-
курудзи, є щє ця афена, боґода, вишня, черешня, шо є. 
До цего щє битончік і булочьку напекли та й чьоко-
латку, та й це все даси то за душі померлих. То у вас нє 
дают, а тут у нас дают за померлих ураз. Людєм. Люди 
дают коло церкви, є у церкві. Я маю кошичок, я маю 
патят, я цього беру, даю вам, там, за чоловіка, за брата, 
за кого, хто в мене помер. А  ви дасте міні або дасте 
цій, так дают однім другім, розумієте? [Що готують на 
Маковія?] Ну, на Маковея менше, то вже другої дни-
ни там це Поображеніє. На Маковея мак світє, макові 
квіті. То мак сіяли, а зара’. [...] Був отакий макогін. Та 
й така була до того миска. І оце коло того сідаєш, меж-
ду ног ставиш отак-о. Tа й це так, шоб втиралося, не 
то, шо тепер мак чорний, отакий-о був. А та й молоко, 
молоко насипало в мак. Таке смачне в баби, солодке.

ПАСТУХ А то є пастухи такі, шо на полонину худобу то 
пасти, ну так, ішли багато, то вони си збирали навесні 
та й брали худобу, корови та й вівці, та й там мали де й 
жити, та й цей гледіли, бринзу били, та щє вурда така 
си варили із після того.

ЧАСТУВАННЯ НА ВЕЧОРНИЦЯХ Вечорниці робили 
перед постом такі, шо йшли вже. Співали, варили 
тоже. Такє робили, як Храм. Ну, шо це вже заходіт 
піст, і шли не до других тих.

ХЛІБ Пекли [хліб]. [Білого борошна не дуже було?] Ну 
та, не дуже, але так мололи на раз зерно та й пекли. 
Пшеницю, ячмінь був, але сіяли в нас. [Скільки разів 
на тиждень пекли хліб?] Та як забагато з’їдали, де в 
кого була сім’я велика, а  в кого ж  – мала. [У  які дні 
не можна пекти хліб?] Та свєто велике та й неділя. То 
завтра неділя, то я сегодни спекла, зварила. Варити, то 
вариця отаке, а пекти, то ні. [Чи пекли щось нашвид-
куруч замість хліба?] Було. То ті робили. Ну та, замі-
сювали там, клали там поташу, солі.

ПОМИНКИ Хліб, мяса і голубці, та є салати усякі. То є 
дуже багато лагодєт. Ну, то обов’єзково шо там в Ше-
поті: яйця й кутю, калач такий спечуть круглий. Та й 
на таку велику миску, та й відти беруть, то це назива-
єця «коливо». [Калач зверху кладуть?] На миску. Ну, 
з середини беруть дирку у калача. То така миска, туда 
покладут калач, так відти собі черпають, вони беруть 
відти. А у нас то лагодє конфет у миску, печіво таке 
дрібніше. 

с. Устеріки
Записала С. Маховська 4 липня 2012 р. у с. Устеріки  

Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Яцковської (Мороз) Василини Іванівни, 1927 р. н.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Кропиву навіть їли. 
Так, у  сорок другім році [1942  р.]. Ну ми, правда, не 
їли. У нас було дві корові та й були обі молочні. Та то 
відер не було, а такі були дійнички дерев’єні. Та й так, 
шо по дійниці надоювали того молока, та й мама то 
прєжела, та вурдила та й того сира, та сметани, ку-
лєші. Тогди кулєшу звариш, а  хліб спечеш, тогди не 
було де купувати. Голод був. У сілках ми робили вдвох 
з сестров, та й там давали по десєть кіль муки на мі-
сєць, кукурудзяної. Та й уже було. Та й капуста була, 
вродилась, та й мама наквасила бочку. Такі капустя-

http://www.etnolog.org.ua

І
і дуже, на Святий вечір, злагодила оце я, я щє не їм, 

І
і дуже, на Святий вечір, злагодила оце я, я щє не їм, 
зробила той перець, завила у марлю, в платок і пішла. Ізробила той перець, завила у марлю, в платок і пішла. 
Ага, де там є, отам десь. Я там прошу: «Таніцек, ану ІАга, де там є, отам десь. Я там прошу: «Таніцек, ану 
прийди-ко суда». Да й прийшли, ото вечерю даІприйди-ко суда». Да й прийшли, ото вечерю да
кого: ци за тата, ци за маму, так подаІкого: ци за тата, ци за маму, так пода

ла я вечерю за померлих, то вже їм, веІла я вечерю за померлих, то вже їм, ве
черают. І дуже багато люди. Так шо вже, хотя вже поІчерают. І дуже багато люди. Так шо вже, хотя вже по

 по цвинтару. На Святий І по цвинтару. На Святий 
вечір. [Поминають?] Так.  [...] [Коли носять вечерю?] Івечір. [Поминають?] Так.  [...] [Коли носять вечерю?] 
Після обіду вже на Cвятий вечір чі, ну, згутуют, бо так ІПісля обіду вже на Cвятий вечір чі, ну, згутуют, бо так 

М
ходять діти, колідують. Даси дітям гроши. Носіть [ве

М
ходять діти, колідують. Даси дітям гроши. Носіть [ве
черю]. Колачі печєця, ні, то купили, ні, то печі, та  й 

М
черю]. Колачі печєця, ні, то купили, ні, то печі, та  й 
носіть вечерю. Набирають всіго потрошку, палєри та 

М
носіть вечерю. Набирають всіго потрошку, палєри та 
зверху калачік такій-во, та щє там кладуть якісь кон

М
зверху калачік такій-во, та щє там кладуть якісь кон-

М
-

фетки або чіколадку, або апельсини, або шо шо таке, 

М
фетки або чіколадку, або апельсини, або шо шо таке, 

гих. [Кому носять?] Людєм, 

М
гих. [Кому носять?] Людєм, 

вони тут, там якісь рідні, наприклад, шоб єму не

М
вони тут, там якісь рідні, наприклад, шоб єму невони тут, там якісь рідні, наприклад, шоб єму невони тут, там якісь рідні, наприклад, шоб єму не

М
вони тут, там якісь рідні, наприклад, шоб єму невони тут, там якісь рідні, наприклад, шоб єму нести. 

М
сти. 

І в багатого тут і тут, то це дуже, отам уже у БережМІ в багатого тут і тут, то це дуже, отам уже у Береж-М-
ниці, то ми ходили. Та й мало це ходить, а тут ходять Мниці, то ми ходили. Та й мало це ходить, а тут ходять 
і дуже, на Святий вечір, злагодила оце я, я щє не їм, Мі дуже, на Святий вечір, злагодила оце я, я щє не їм, 
зробила той перець, завила у марлю, в платок і пішла. Мзробила той перець, завила у марлю, в платок і пішла. 
Ага, де там є, отам десь. Я там прошу: «Таніцек, ану МАга, де там є, отам десь. Я там прошу: «Таніцек, ану 
прийди-ко суда». Да й прийшли, ото вечерю даМприйди-ко суда». Да й прийшли, ото вечерю даМприйди-ко суда». Да й прийшли, ото вечерю даприйди-ко суда». Да й прийшли, ото вечерю даМприйди-ко суда». Да й прийшли, ото вечерю даприйди-ко суда». Да й прийшли, ото вечерю дала за Мла за 

ла, свіМла, свіМприйди-ко суда». Да й прийшли, ото вечерю даприйди-ко суда». Да й прийшли, ото вечерю даМприйди-ко суда». Да й прийшли, ото вечерю даприйди-ко суда». Да й прийшли, ото вечерю да
чу засвітиМчу засвіти

ла я вечерю за померлих, то вже їм, веМла я вечерю за померлих, то вже їм, ве

завтра неділя, то я сегодни спекла, зварила. Варити, то 

М
завтра неділя, то я сегодни спекла, зварила. Варити, то 
вари

М
вари
куруч замість хліба?] Було. То ті робили. Ну та, заміМкуруч замість хліба?] Було. То ті робили. Ну та, замі
сювали там, клали там поМсювали там, клали там по

ПОМИМПОМИ

Фже такий Світий вечір, Фже такий Світий вечір, 
ходять діти, колідують. Даси дітям гроши. Носіть [ве Фходять діти, колідують. Даси дітям гроши. Носіть [ве- Ф-
черю]. Колачі печєця, ні, то купили, ні, то печі, та  й Фчерю]. Колачі печєця, ні, то купили, ні, то печі, та  й 

си варили із після того.

Ф
си варили із після того.

ЧАСТУВА

Ф
ЧАСТУВАНН

Ф
НН

перед постом такі, шо йшли вже. Співали, варили 

Ф
перед постом такі, шо йшли вже. Співали, варили 
тоже. Такє робили, як Храм. Ну, шо це вже заходіт 

Ф
тоже. Такє робили, як Храм. Ну, шо це вже заходіт 
піст, і шли не до других тих.Фпіст, і шли не до других тих.

Х ФХЛІФЛІБФБ ПекФПекли [хліб]. [Білого борошна не дуже було?] Ну Фли [хліб]. [Білого борошна не дуже було?] Ну 
та, не дуже, але так мололи на раз зерно та й пекли. Фта, не дуже, але так мололи на раз зерно та й пекли. 
Пшеницю, ячмінь був, але сіяли в нас. [Скільки разів ФПшеницю, ячмінь був, але сіяли в нас. [Скільки разів 
на тиждень пекли хліб?] Та як забагато з’їдали, де в Фна тиждень пекли хліб?] Та як забагато з’їдали, де в 
кого була сім’я велика, а  в кого ж  – мала. [У  які дні Фкого була сім’я велика, а  в кого ж  – мала. [У  які дні 
не можна пекти хліб?] Та свєто велике та й неділя. То Фне можна пекти хліб?] Та свєто велике та й неділя. То 
завтра неділя, то я сегодни спекла, зварила. Варити, то Фзавтра неділя, то я сегодни спекла, зварила. Варити, то Фця отаке, а пекти, то ні. [Чи пекли щось нашвидФця отаке, а пекти, то ні. [Чи пекли щось нашвид

Е
молоко насипало в мак. Таке смачне в баби, солодке.

Е
молоко насипало в мак. Таке смачне в баби, солодке.

о є пастухи такі, шо на полонину худобу то 

Е
о є пастухи такі, шо на полонину худобу то 

пасти, ну так, ішли багато, то вони си збирали навесні 

Е
пасти, ну так, ішли багато, то вони си збирали навесні 
та й брали худобу, корови та й вівці, та й там мали де й Ета й брали худобу, корови та й вівці, та й там мали де й 
жити, та й цей гледіли, бринзу били, та щє вуЕжити, та й цей гледіли, бринзу били, та щє ву
си варили із після того.Еси варили із після того.

Я ЕЯ Н ЕНА ЕА ВЕЕ ВЕЧЕЧОРЕОРНЕНИЦЕИЦЯХЕЯХ ВечЕВеч
перед постом такі, шо йшли вже. Співали, варили Еперед постом такі, шо йшли вже. Співали, варили 
тоже. Такє робили, як Храм. Ну, шо це вже заходіт Етоже. Такє робили, як Храм. Ну, шо це вже заходіт 
піст, і шли не до других тих.Епіст, і шли не до других тих.

ли [хліб]. [Білого борошна не дуже було?] Ну Ели [хліб]. [Білого борошна не дуже було?] Ну 
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ники пекла. А кропив’яників нам давали так кушать, 
на полудники ми їли. З вівса хліб пекли, кури не їли, 
люди їли. [Як робили «капустяники»?] Капуста, там 
трохи муки замішєют. Та й таке у піч, та й спече. Та й 
такі «маторжєники» казали. «Капустяники», «матор-
жєники». А  брат ходив аж за Дністер та й відти ви-
носив такої суміші: пасулі [квасолі], єчмінь, пшениця. 
«Суміш» то си називали. Та й так шо ми не дуже біду-
вали, але нетривалість була. Тіки корови нас ратува-
ли [рятували]. Таку миску велику злагодє того сира, 
то сметани. Да того лєжку [ложку], кулєши лиш так 
кришечку. 

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Як готується «ку-
лєша»?] З муки кукурудзяної. Це усиплеться в води та 
й посолити до вкусу. Та й вода вже вариться, та й тог-
ди муки сипати, та й мішєти [мішати]. Та й воно загус-
не, випряжєти, на стіл вивернути. Не на стіл, а на круг 
або на тарілку, та й то кулєша. [...] А іноді – банош. То 
вже треба сметані. Та й вже ця сметана вариться, та 
й вже трішки треба сипать муки, потрошечки, аби не 
загустити. Та й вона мішєється [перемішується], та й 
пускає масло. Це вже банош – це вже гонорова ця їда. 

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Та шашлики. 
[З яко го м’яса готують шашлики?] Та з будь-якого. То 
так на такі куски. Василь дуже любить то ті шашли-
ки. Понакроює, накришит та й відтак замаринує. Дає 
там цибулі та майонезу. Та так замаринує, шо то таке 
запашне! А відтак є шашличня така. Накладе ватру з 
дров букових, та й є такі патички, та й на ті патички. 

Записала Т. Величко в липні 2012 р.  
у Верховинському р-ні Івано-Франківської обл.  

від Савчук (Маковійчук) Василини Василівни, 1928 р. н., 
Мотрони Андріївни, 1931 р. н.,  

та респондента, 1942 р. н.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Що вирощують на городі?] Кукуру-
дзи, барабулі, буракі, огірки, цибулі, шо є, усьо роди-
ця. Ну, а худобу тримали, корову, душ було [багато], 
то тримали. [...] Тут є десєть сотих города, а там є вісім 
сотих. Ну та, по десі, по пітнацать соток, то багато не-
має города, тут немає площі самої, на якій, хто, ну, це 
худобу рідко хто тут. Так то для себе держуть коров-
ку, дві, залежить, яка сімня.  [...] Колгосп вирощував 
все, худобою займався. Вівці держали, велику рогату 
худобу, оце в основному займалися цим, люди роби-
ли в колгоспі. [...] Гриби є, ягоди є, але тут не кожний 
рік, їздют сюди в гори по гриби, ягоди волют, продают. 
Хто чім може – займаєця. Хто молодий – ходе, а старі 
вже, куда до грибів їм? А раньше для себе ходили, ну 
не було раньше заготовлювачів, шоб хто-то купував. 
А так, ну, на базар десь понесете, хтось там, мож, купе. 
То у нас в основному білий гриб, лисичка, «голубінка» 
говорять всі тут, такі три, ну, десь до чотири назван-
ні таких грибів, котрі шо люди їдят, а такіх, отрійних, 
тож водиця багато, но люди знают, котре йті збират. 
Сушат [гриби], закривают банкі. Ну, ягоди в нас, ось 
чорниця буде йти, афени такі кругленькі, малі, ягода 
лісова, ну настояща, та і всьо. Ну, щє горіх росте та-
кий, лісковий, «земляний» говорять, маленький такий 
горіх.  [...] Худобу держу[т], тим удобряют. Бараболя, 
буряк, кукурудза, басоля, біб  – всьо родиця тут, ви-
ноград родиця, начали люди розводить. Років пять на-
зад, шість началі разводити.

ПОСТУВАННЯ [Раніше піст] тримали. У нас був перед 
Великоднем, називали «Великий піст», бо це сім тиж-
нів того Великого посту, ну, а  Петрівки  – менше, то 
тоже був, тоже тримали той піст, Петрівку. Єк було, 
так ми тримали, то й так жили. [...] [Коли починався 
Великий піст?] Називався імє, ну і як, перший тиж-
день тримали, говіли. Перший тиждень цілий, то їли 
пісну, той, послідній тиждень, пісне їли, а  ці  – нє. 
У пісні дні їли пісне, а у скоромні їли скоромне. [Які 
дні були пісні?] П’єтниця і середа, і  понеділок, а  на 
четвер більше, ну уже я тепер, то я говію в п’єтницю. 
Це піст чі не піст, то я собі п’єтницю тримаю, говію. 
[Як говіють?] Ну, пісно їсті варять собі. Я Вам покажу 
свою давню їду, у мене є, зараз я маю цю їду. Оце ми 
їли, це, бачіте, гезь де є бурак квашений. Це ми криши-
мо дрібненько це саме, до цего фасуль мочімо, а гезь 
де капуста квашена, у  цій бочці, у  мішочку. Але то 
навалене каменем. Отут є кружок і є капуста, бачіте? 
[Головками квашена?] Да, да. [Коли говіють, скільки 
разів на день можна їсти?] Три рази. Коли зголодні-
єш, то іди їсти, а от переважно такі три: рано, в обід, 
увечір. Мяса не можна [в  піст]. Коли у пісний день, 
у  середу, у п’єтницю, – оцей буряк, з бурака я кладу 
на круг, отак, отак, щє отак, отак крою, потом отак 
та варю у одній каструльці цего, ну, у банячку, в од-
нім банячку  – буряк, а  у другім банячьку  – фасолю. 
Да фасолю вечір мочу, на ранок аби вона умокла, та й 
буряк, так шо це отак ізмішую докупи та й так їсти 
у пісний день. Говіється [на]  Головосіка, Здвиженнє. 
То їсть оце на Головосіка пісне, пісний день Головосі-
ка. Та й Здвижиннє – тоже пісний день. Воздвиженіє 
Господнє  – пісний день. То ми тоже цо тримаємо,  
говіємо.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ну та, 
лагодю вечєрю, на пісну їду всю, та це на Святий вечір 
усно накладают на стіл. Вечір засвіте свічку, світе, і всі 
ссідаюца до вечєрі. Обов’язково має буті кутя. У нас 
кажуть «пшениця». Голубці с такої капусти, як це, шо 
я показувала. С квашеної капусти голубці. А начінка, 
ну це вже хто яку собі зробит, але нащьот цего, на цей 
Світий вечір, то тілко робют саму пісну їду, варют. Го-
лубці, фасулю, бурак, гриби, щє біб. Треба його увечір 
намочіти та й, ну, до ранок, рано варити оцю всю їду, 
оцю фасулю, пшеницю. Цей біб увечері мочіця, рано 
єго складують, їду, та коли усьо зварив, то наклада-
єця на стіл пироги з маком, ну, і  шо  є, такє всьо си 
варит на Святий вечір, то називаєця «Світий вечір». 
Ну, а пшеницю тоже тре’ намочіти увечір та й рано по-
варити, та й уже потім, ну, пирогі си зварі, уже всьо то 
подане, готове, лиш звари і тоді сідай до вечєрі. Отак 
увечір уже, але ми завше, тато мій покойний щє жив, 
то сідали, ну, лиш доти не сідали, до вечєрі, і докі пі-
рогі не зварі. Ніби усе поварене, але щє пироги сразу 
варити. Та зварє пироги, та й тоді сідають до вечєрі, 
та й хтось загудє, аби у городі всьо заходило, ну, так, 
шоби доходило, шоби не було, до ночі не затягали з 
їдов. [...] [Що ще кладуть на стіл у Святий вечір?] Та 
чіснок кладут, де не кладут, ну, с чісником голубці. 
Оці, шо я показувала, робляця сухі голубці, крупи я 
смочу та й олії в крупи, та й нароблю голубці, та кладу 
в каструлю, та щє трошки одігни наручники, так. Аби 
не сухі голубці. Та вже коли на Святий вечір усе пова-
рив, стараюся голубців, треба налупити, у тій, то є те-
пер всякі заки, в стакані. Отак возьмемо нарешті мені 
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дзи, барабулі, буракі, огірки, цибулі, шо є, усьо роди
ця. Ну, а худобу тримали, корову, душ було [багато], Іця. Ну, а худобу тримали, корову, душ було [багато], 
то тримали. [...] Тут є десєть сотих города, а там є вісім Іто тримали. [...] Тут є десєть сотих города, а там є вісім 
сотих. Ну та, по десі, по пітнацать соток, то багато неІсотих. Ну та, по десі, по пітнацать соток, то багато не
має города, тут немає площі самої, на якій, хто, ну, це Імає города, тут немає площі самої, на якій, хто, ну, це 
худобу рідко хто тут. Так то для себе держуть коровІхудобу рідко хто тут. Так то для себе держуть коров
ку, дві, залежить, яка сімня.  [...] Колгосп вирощував Іку, дві, залежить, яка сімня.  [...] Колгосп вирощував 
все, худобою займався. Вівці держали, велику рогату Івсе, худобою займався. Вівці держали, велику рогату 
худобу, оце в основному займалися цим, люди робиІхудобу, оце в основному займалися цим, люди роби
ли в колгоспі. [...] Гриби є, ягоди є, але тут не кожний Іли в колгоспі. [...] Гриби є, ягоди є, але тут не кожний 
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[Що вир М[Що вирощують на городі?] КукуруМощують на городі?] Кукуру-М-
дзи, барабулі, буракі, огірки, цибулі, шо є, усьо родиМдзи, барабулі, буракі, огірки, цибулі, шо є, усьо роди-М-
ця. Ну, а худобу тримали, корову, душ було [багато], Мця. Ну, а худобу тримали, корову, душ було [багато], 
то тримали. [...] Тут є десєть сотих города, а там є вісім Мто тримали. [...] Тут є десєть сотих города, а там є вісім 
сотих. Ну та, по десі, по пітнацать соток, то багато неМсотих. Ну та, по десі, по пітнацать соток, то багато не
має города, тут немає площі самої, на якій, хто, ну, це Ммає города, тут немає площі самої, на якій, хто, ну, це 
худобу рідко хто тут. Так то для себе держуть коровМхудобу рідко хто тут. Так то для себе держуть коров
ку, дві, залежить, яка сімня.  [...] Колгосп вирощував Мку, дві, залежить, яка сімня.  [...] Колгосп вирощував 
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ки. Понакроює, накришит та й відтак замаринує. Дає 
там цибулі та майонезу. Та так замаринує, шо то таке Фтам цибулі та майонезу. Та так замаринує, шо то таке 
запашне! А відтак є шашличня така. Накладе ватру з Фзапашне! А відтак є шашличня така. Накладе ватру з 
дров букових, та й є такі патички, та й на ті патички. Фдров букових, та й є такі патички, та й на ті патички. 
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Ф
Да фасолю вечір мочу, на ранок аби вона умокла, та й 
буряк, так шо це отак ізмішую докупи та й так їсти Фбуряк, так шо це отак ізмішую докупи та й так їсти 
у пісний день. Говіється [на]  Головосіка, Здвиженнє. Фу пісний день. Говіється [на]  Головосіка, Здвиженнє. 
То їсть оце на Головосіка піФТо їсть оце на Головосіка пі
ка. Та й Здвижиннє – тоже пісний день. ВоздвижеФка. Та й Здвижиннє – тоже пісний день. Воздвиже
Господнє  – пісний день. То ми тоже цо тримаємо, ФГосподнє  – пісний день. То ми тоже цо тримаємо, 
говіємо.Фговіємо.
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лагодю вечєрю, на пісну їду всю, та це на Святий вечір Флагодю вечєрю, на пісну їду всю, та це на Святий вечір 
усно накладают на стіл. Вечір засвіте свічку, світе, і всі Фусно накладают на стіл. Вечір засвіте свічку, світе, і всі 
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[Головками квашена?] Да, да. [Коли говіють, скільки 
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[Головками квашена?] Да, да. [Коли говіють, скільки 
разів на день можна їсти?] Три рази. Коли зголодні
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разів на день можна їсти?] Три рази. Коли зголодні
єш, то іди їсти, а от переважно такі три: рано, в обід, Еєш, то іди їсти, а от переважно такі три: рано, в обід, Еувечір. Мяса не можна [в  піст]. Коли у пісний день, Еувечір. Мяса не можна [в  піст]. Коли у пісний день, 
у  середу, у п’єтницю, – оцей буряк, з бурака я кладу Еу середу, у п’єтницю, – оцей буряк, з бурака я кладу 
на круг, отак, отак, щє отак, отак крою, потом отак Ена круг, отак, отак, щє отак, отак крою, потом отак 
та варю у одній каструльці цего, ну, у банячку, в одЕта варю у одній каструльці цего, ну, у банячку, в од
нім банячку  – буряк, а  у другім банячьку  – фасолю. Енім банячку  – буряк, а  у другім банячьку  – фасолю. 
Да фасолю вечір мочу, на ранок аби вона умокла, та й ЕДа фасолю вечір мочу, на ранок аби вона умокла, та й 
буряк, так шо це отак ізмішую докупи та й так їсти Ебуряк, так шо це отак ізмішую докупи та й так їсти 
у пісний день. Говіється [на]  Головосіка, Здвиженнє. Еу пісний день. Говіється [на]  Головосіка, Здвиженнє. 
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потоншу та й єстєствєнно петух, курочка, є голубці з 
часником. Але так, така їда. [Що робили з їжею, яка 
залишилася після Святого вечора?] Ну та, как раз до-
бра така їда, шо, та з’їдала, а як така, ну, шо ємо своє, 
вже довго воно стоє, то не викідали надвір, а порос-
єтам.  [...] На Світий вечір тоже всьо рихтували. На 
Світий вечір  – це щі говінні, так шо туткі вже такє: 
фасулі, сливи, гриби. [...] На Різдво вже їдять скоромні 
[страви], а [на] Святвечір – пісна їда. Кутя, пшениця. 
Ну, це перші їда. Голубці, ну так, дванадцять страв на-
береця. Риба жарена, гриби, бараболя. Разні страви. 
Такі вареники робят, з  маком. [У  Вашому селі їх на-
зивають «пироги»?] Да, да. В річці риба така, купуют в 
магазинах. Та то й зараз ловиця. Та гірська річка, риба 
сюда водици. Ну та, підоства в нас, ну, вона правильно 
«тлем» називаєця, отакі-во, а  горами  – туда форель, 
«струх» ми називаєм. [Чим раніше ловили рибу?] Хто 
чім. Вудочками, хто має, такім, нахальним способом, 
як хто приспосаблюєца. Це ж за Союзу звозили рибу, 
було валом скрізь. [...] Має бути дванаціть [страв], але 
я так коли лагодила, то до сім доходило, а більше я не 
знала, шо лагодить. У нас на Світий вечір на перший і 
вариця на другий Світий вечір [кутя]. Ну, на Водохре-
щі. То так як сігодня Святий вечір називають другий, 
а завтра Водохресті, шо воду свєті на ріках, то це, Сві-
тий вечір – це Різдвяний, цей перший, а цей другий – 
водохресний. То тоже таку вечерю робіє, варють, ну, 
лагодєть так на стіл той. Уже нема того, ні сіна того, 
нічього на столу німа такого, лиш ця їда. Другий Сві-
тий вечір – то уже таке, геть мало [страв].

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» [Чи «носили вечерю»?] Да. 
Ну, цего, шо варици, береца дві або одну посуди, єк 
собі, дві завше, накладаєци такої всеї вечєрі у посуду 
та й кладеци або хліб, або батон, ну, шо є, таке, з цего, 
шо собі прилагодить ото на вечерю, то ж ми називаєм 
«вечеря». У той тарілець того всего накладають, кла-
дуть зверхі батон, свічку та й це несут до сусіди, до 
кого-небудь. [Чи несли хрещеним батькам?] Любій, до 
любого, до любого сусіди. Це отак, наприклад, я можу 
Вам дати, а Ви – мені або другому комусь, так шо це 
до любого. [Діти «носили вечерю»?] Дорослі. Я  сама 
робила дору, складала дору і сама носила. Кажу: «Най 
Бог приймає переді моїх померших». Вони беруть і ка-
жуть: «Прості Біг». Да, да, це за померлими.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
Дора – це шо на Великдень кришуть у косі, то в нас 
називають «дору». То дора. Там кладеци усего – ковба-
су, мнєса, усего цего, скоромного. Уже у дору нічього 
не кладеци пісного, тільки зверху кладеци чіснику. Як 
вже дору, то того сира, мнєса є, є ковбаси. Це хто бабку 
кришить, а хто – хліб, хліб ліпший у дору, чім бабка, 
бабка солодка. Але хліб отакий переважно або печєця, 
або купуєця у магазині, та й с хлібом. Хліб кладеци, 
одну верству хліба, та як кошик. [Дора – це кошик?] 
Кошик, але хто називає си вже в кошику, крешить 
дору [складають], то вже си називають «дора», а  не 
«кошик». То так усно накрешуют сир, ковбасу, мнєсо 
це бужене, яйця. Це усно крешиця і накладаєця в ту 
дору або кошик, то все називають уже «дора». То тепер 
уже у кошикі кладуть ту дору, а раньше були такі спе-
ціальні – «дорінникі» називали. Ну, отакє, як це відро, 
лиш то дерев’єнне було. Таке, і вухо так, то називали 
«доріньєк». У то складали дору, і то називався «дорі-
ньєк». Паску пекли та й брали в крама, а цю дору так 

крешили, так як я кажу, одну верству хліба, а решту, 
то і так прикриють той хліб, шо не видко, мнєса, яєць, 
цего, ну як, луженого. [Зверху часник?] Цим усим при-
кривают, аж потім наверх відє. Це всьо, а зверхі кла-
дут, на то щє кладут одну хліба, одну верству, зверхі на 
то кладут це всьо скором, на то зверхі чєснок, так. Та 
уже тоді берут до церкви, та й там до церкви приносіт, 
кладут писанки, ну там, кілько хто має, та так аби дора 
не була без писанки. Ну та, ці тарильці, у нас ця посу-
да, шо беруть у магазині, тоже накладают у ці таріль-
ці дору та берут до церкви, та й то разом свєтє, берут 
розкладають собі дору, паску і ці тарільці. На тарільці 
кладут тоже так це всьо, скороми. Ну там, на спід чьо-
тирі таких грінок і хліба, бо то тарілець – ні, попаде, бо 
то такі бляшите, але однако кладут де шо скором. На 
то кладут яйця в тарілці та й у дору. Ці тарілці дають 
тоже за прості Біг на Великдень, за померші душі, це 
уже на Великдень дають за всі померші душі, а на Про-
води, то дают за ті, ну так як я, моя мама. [За когось?] 
Так, за цих своїх родичів. [Кому дають на Великдень?] 
Цим людям, шо стоють там із дарами. [Обмінюють-
ся?] Так. Дают одні другим дори. Паски. Причінєєца, 
є молоко – на молоці, а нема молока, то си причінєє на 
воді. Б’єца зо четверо яєць та й цего, дріжджів, муки, 
та й це все так розробити треба, вимісити, та аби воно 
викисло, а потом замісити, та якби воно щє раз під-
кисло, та й тоги вже робити паску. [Яка була паска?] 
Кругла. Наприклад, це «таза» називаєца, кладут у тазу 
тіста такого, ну, шоб отак-о, та і так єго, ну, покладу в 
тазу і єго так роскачєю, аби була на цілий таз, а зверхі 
робі с того тіста хрест, так шо хрест кладуть, але на 
чотири ці, ці два плетут окрома, а ці два – окрома, тут 
у один бік. А на паску кладут ці оба, спліта, складають 
докупи навхрест. Так, сплітають, а ці краєчки, кучєрі 
такі роб’є с тіста.  [...] [Як готують «бабку»?] У бабку 
даєця сметани, яєць. Ця бабка дуже жирна, шо це вже 
бабку печут окремо, у тасах такіх. Переважно на Ве-
ликдень, на свєта [печуть]. У бабку дають сметану або 
масла, або маргарину та яєць. Ну, це паска від бабки 
відріжняє, бо бабка жирна, у бабку дають жиру бага-
то, сметани дають, маргарину, то ця бабка так кісне, 
так вона викисає, та кладут у такі високі ті, ну, у таку, 
або таси такі є, або накладають в такі-во тісто. Писан-
ки пишуть, єйця, ну, то є воском, є такі спєціяльні ці, 
отак як ця ручька, отут у ручці є таке, кладут таку, ну, 
зроблять цівочку таку дираву, тут закладают, а  тут 
ручка, а тут такє горня, і тут на ватру кладут, кладут 
посуду, тут накладают та те горнє кладут на ту ватру, 
та й то підкладают, віск розігрівают та й вмочєют ту 
ручьку у той віск, та й пишут писанку тим воском. То 
не усі робіют, то є, шо уміют робити, а я просто купля-
ла, аби було на Великдень. На базарє скілько приносє, 
шо можно воду, ріку загатити.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ А у нас то кладут там яїчька, мнє-
со тамечьки, сир, ковбасу, таке, накладають то всьо в 
кошик та й це йдут до церкви та святити, шо ж там 
лагоді, бо дали за прости Біг, дают у нас за мертвих, 
там за мертвих є багато родинів, і  дают. А  мама, ми 
так хочемо цеї дори, а то нема с чього, то мама взєла 
полотєнце, у  нас казали давно «рушник», склала так 
ото файно та й поклала у кошичок, та й зверхі там на 
то, кришку, поклала кусочьок хліба, там яєчька і цибу-
ли, сир, бо корова була, таке там шо наклала та й таку 
дору. [...] Паску світити не розрішали ходити [за кому-
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Флагодєть так на стіл той. Уже нема того, ні сіна того, Флагодєть так на стіл той. Уже нема того, ні сіна того, 
нічього на столу німа такого, лиш ця їда. Другий Сві Фнічього на столу німа такого, лиш ця їда. Другий Сві- Ф-

сили вечерю»?] Да. Фсили вечерю»?] Да. Ф
є молоко – на молоці, а нема молока, то си причінєє на 

Ф
є молоко – на молоці, а нема молока, то си причінєє на 
воді. Б’єца зо четверо яєць та й цего, дріжджів, муки, 

Ф
воді. Б’єца зо четверо яєць та й цего, дріжджів, муки, 
та й це все так розробити треба, вимісити, та аби воно 

Ф
та й це все так розробити треба, вимісити, та аби воно 
викисло, а потом замісити, та якби воно щє раз під

Ф
викисло, а потом замісити, та якби воно щє раз під
кисло, та й тоги вже робити паску. [Яка була паска?] 

Ф
кисло, та й тоги вже робити паску. [Яка була паска?] 
Кругла. Наприклад, це «таза» називаєца, кладут у тазу ФКругла. Наприклад, це «таза» називаєца, кладут у тазу 
тіста такого, ну, шоб отак-о, та і так єго, ну, покладу в Фтіста такого, ну, шоб отак-о, та і так єго, ну, покладу в 
тазу і єго так роскачєю, аби була на цілий таз, а зверхі Фтазу і єго так роскачєю, аби була на цілий таз, а зверхі 
робі с того тіста хрест, так шо хрест кладуть, але на Фробі с того тіста хрест, так шо хрест кладуть, але на 
чотири ці, ці два плетут окрома, а ці два – окрома, тут Фчотири ці, ці два плетут окрома, а ці два – окрома, тут 
у один бік. А на паску кладут ці оба, спліта, складають Фу один бік. А на паску кладут ці оба, спліта, складають 
докупи навхрест. Так, сплітають, а ці краєчки, кучєрі Фдокупи навхрест. Так, сплітають, а ці краєчки, кучєрі 
такі роб’є с тіста.  [...] [Як готують «бабку»?] У бабку Фтакі роб’є с тіста.  [...] [Як готують «бабку»?] У бабку 
даєця сметани, яєць. Ця бабка дуже жирна, шо це вже Фдаєця сметани, яєць. Ця бабка дуже жирна, шо це вже 

Е
уже на Великдень дають за всі померші душі, а на Про

Е
уже на Великдень дають за всі померші душі, а на Про
води, то дают за ті, ну так як я, моя мама. [За когось?] 

Е
води, то дают за ті, ну так як я, моя мама. [За когось?] 
Так, за цих своїх родичів. [Кому дають на Великдень?] 

Е
Так, за цих своїх родичів. [Кому дають на Великдень?] 
Цим людям, шо стоють там із дарами. [ОбмінюютьЕЦим людям, шо стоють там із дарами. [Обмінюють
ся?] Так. Дают одні другим дори. Паски. Причінєєца, Еся?] Так. Дают одні другим дори. Паски. Причінєєца, Еє молоко – на молоці, а нема молока, то си причінєє на Еє молоко – на молоці, а нема молока, то си причінєє на 
воді. Б’єца зо четверо яєць та й цего, дріжджів, муки, Еводі. Б’єца зо четверо яєць та й цего, дріжджів, муки, 
та й це все так розробити треба, вимісити, та аби воно Ета й це все так розробити треба, вимісити, та аби воно 
викисло, а потом замісити, та якби воно щє раз підЕвикисло, а потом замісити, та якби воно щє раз під
кисло, та й тоги вже робити паску. [Яка була паска?] Екисло, та й тоги вже робити паску. [Яка була паска?] 
Кругла. Наприклад, це «таза» називаєца, кладут у тазу ЕКругла. Наприклад, це «таза» називаєца, кладут у тазу 
тіста такого, ну, шоб отак-о, та і так єго, ну, покладу в Етіста такого, ну, шоб отак-о, та і так єго, ну, покладу в 
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ністичної влади]. Так обичьно [освячують] яйца, сир, 
ну, шо єсть. Печут разні вироби з хліба, паска така. 
Роблять [бабку].

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Маковєя, на Преображеніє, то це збирают, на-
бирают усєкаго, кукурузов молодих, маку, ніби мак 
уже нє дают садити. Усего, шо уродило, цего усего на-
бирают, у кошик від дори то накладают і ідут на Пре-
ображеніє свєтити до церкви, так як на Великдень, 
це усьо. Тепер уже не печут, тепер купуют у магазині, 
а раніше пекли такі булочки, оладки або такі колачіки. 
[Як їх пекли?] С тої муки, с висшого сорту, або с вис-
шого, або с першого, ну, яка у кого є мука, хто як. А ті-
пер уже переважно мука є, та тіпер уже у магазин ідеш 
собі, наприклад, я йду заказую: «А мені тілько-тілько 
тих булок або тих колачіків». То печуть такі файні ко-
лачіки, тих колачіків та це я заказую, вони скажуть, 
коли мають привезти, та я іду, та й беру.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Всі, ну, капусту, головки де є, 
отак як є капуста у городі, то її не можна рубати тої 
днини [на  Усікновення], ну, як хочете капусти, то 
вкиньте собі перед тої днини або після того, а так – ні. 
Та більше того, шо головки такі, то ж капуста має го-
ловку таку, а більше таке нічьо начє. [...] [Чи казали, 
що жінкам, у яких померли діти, не можна щось їсти 
до якогось свята?] Або Спаса, або Івана, в різних селах 
по-різному. Івана – це семого липня, ну та, це їдют, це 
хіба у пісний день попадаєця цей Храм, то уже «Храм» 
називають, то як попадає у пісний день, то уже. Варют 
пісну їду. То є, шо пісно єдє, а є, шо скоромно єдє. Ка-
жуть, що у жінки померла дитина, і їй не можна їсти 
яблука або ягоди.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Як споживали 
молоко?] Робію сир. Є  такий ґлєк, шо на це говінє 
велике, до Паскі молоко ссипают, ну, доют корову ци 
там шо та й насипают повне відро молока, аби було. 
Та є такий ґлєк, шо то молоко ґлєдют, та й той сир, єго 
так то всє заґлєджют та й треба помішіти, таку ложку 
велику або чім-небудь, але у відрі помішіти-помішіти, 
та й воно стає, той сир, сідає вспид, а, ну та, «женти-
ця» називають, ну, молоко воно так як вурлить, воно 
загурло. Тобто там сир, а оце все жентиця зверхи. Та 
й то отак той сир с тої жентиці вибирають у марлю 
або у рушник, шо є ніби такє, аби можно покласти, та 
й то вибираєця з відра, кладеця у марлю або в руш-
ник, та й то все зв’єзують, та й на такий бук натягаци, 
та й кладеци, аби то стріхало так, аби той сир стріх 
так, аби єго можна кришить у дору. Він так стріхає, 
такий добрий, укусний, шо лиш їсти. Та й так він і 
стріхає, треба перед Великоднем «ґлєдіти» називає-
ця. Та й так той сир, аби він стрєх, аби у дору можна  
кришить.

ХЛІБ Я печу сама [хліб]. [Раніше теж пекли?] Пекли. Ра-
ніше, давно, отак я скажу, не дуже пекли, бо не було 
мукі. То вже тепер, відколи Радянський союз був, та 
тагді вже мука була, та й тіперачьки, а тіпер я купую 
муку. На базар іду та й купую, бо ж привозют. Я печу у 
такій мисці. Є у хаті ген де на ліжку миска, бляхована, 
се вона велика, то я у тій мисці причінєю, ну, сиплю 
окрип, та й окрип си нагріє, а я той окріп розведу та й 
дріжджів. Є ці, горщєта великі, шо п’єци води. А я тих 
п’єтеро гощєт насипаю того окропу, не окропу, то тре-
ба розвести, аби не горєчій. Ну, такий, аби тепле, та 

й оце все. Та й дріжжів, ну, с пачки я відрубую отакій 
кусок, бо забагато, єк добра мука, то забагато пачка. 
Вигонитса хліб із таси. То я кладу тих п’єтеро горщєт, 
та  й виходить шість хлібів таких, ну, таси. У  мене у 
печі є шість нових тасів. Вона [піч] відкривається, он 
яка піч, зараз я відкрию. Отам є блєхі нові, для хліба, 
там є шість блєхів тих, то я той хліб у мисці причіню 
перший раз, отих п’єтеро горщєт сиплю теплої води в 
цю миску та й даю дріжжів, цеї муки, та й так розби-
ваю, та й кладу отам, аби воно викісло. Воно викисає, 
я єго отак беру, мішу, ну, генде мука та й мішу так гус-
то уже. Воно щє викисає, та й тогди я накладаю в таси, 
кладу ватру, та й там ватра погорит, а  я тоді сажєю 
хліб. Це круг до кулеші, але я укрила, в воду аби шось 
не. [Як Ви визначаєте, що піч уже готова?] То треба 
там, де бачили ці таси, там є дрова, то треба такі дрова 
вибрати та й до тих дров щє добавити, та я накладаю у 
піч, кладу такі двоє полін отак і двоє отак і на се кладу 
древа. Хліб у таси накладаю, доки хліб виросте, і у печі 
доти нагоре, то я по тому беру, вигрібаю ту ватру від-
тів та й тогдє сажєю хліб. Є щє, шо можна пампушків 
напечі. Теплої води та й дріжжів трошки та й причінє-
ти. Тоже так раскаламутити ту воду, та вона викисне, 
та замісити, та як хліб си місе, та й воно підросте, та 
й тогди рубаєця по кускові, качєєця, та й робиш же 
ці, пампушки, ну, печєні таке, але то на оливі си вже 
жаритьці. Це, шо си причінєє на воді.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ  Варили кашу 
та й з оцеї капусті, шо я Вам показувала, варили 
росивниці, «крижівка» називают. Капуста, але то 
«крижівка» вона називаєця. [Квашена?] Так. [Голо-
вками?] В  нас не кажуть «головка», але «крижівка». 
Наприклад, я  прихожу до Вас та й кажу: «Дай мені 
крижівку капусти». Та й ту крижівку перерубуй, та 
я кришу на цим такім круглім, на відрі там стоїть, 
накришу дрібненько ту капусту та кідаю у банячьок, 
а то си варит, а я щє всиплю трошки води, ну, єк заба-
гато хочєця тої росивниці. Начинає кіпіти, варитиси, 
та й тогди я тоже беру муки, та й підбиваю. Та, ку-
курудзіної муки, то си підбиваєть. Та й то називаєця 
«росивниця». Ця росивниця дуже добра с сметанов. 
Коли уже вона си зварит, ну то там до обід то все по-
варити, мука уваритиси, тоді вже тогди набираєм собі 
у тарілець або у мисочку, у посуду набираю тої росів-
ниці, кладу на стіл та й кидаю там сметани, поміщєю, 
та й тогди їм. Та й то си росивниця «називає». [Як у 
Вашому селі готують борщ?] Бараболю, цеї капусти 
квашеної кидают, цего, вєрмішелю або шо, та й то ва-
рют, та й там мнєса, коли вже не говієца, а є мнєса, 
кусок мнєса ілі два, скілько хто собі хочє. То назива-
ютьси «борщ». Чєрвоний бурак кладут. Перший раз 
насипаю у банєк води, барабулю настругаю, помию, 
у мисці, у посуді помию барабулі, у горші, це, шо від 
води, барабулю накришу і сиплю там отой окріп, на-
кладу та й то на шпаргаті вже на ватрі, ну щі не кіпит, 
але вже, та й тогди я в мясо оту барабулю там кидаю, 
капусту або як ні капусту, то буряк, то як бурак си 
меньший, то вже він називаєца «чєрвоний буряк», 
«борщ чєрвоний», а с капусти – ото уже «с капустов 
борщ». [Це різні борщі?] Так, то є разні ті, це с капус-
тою інакше, а с бураком інакше, він чєрвоний з бура-
ком, там тоже си додає або вермішелю, або є така при-
правка у магазині, шо береци. Але я нієкі приправки 
не беру, я  такі собі варю  – барабулю, капусту, ложу 
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І
так то всє заґлєджют та й треба помішіти, таку ложку 

І
так то всє заґлєджют та й треба помішіти, таку ложку 
велику або чім-небудь, але у відрі помішіти-помішіти, Івелику або чім-небудь, але у відрі помішіти-помішіти, 
та й воно стає, той сир, сідає вспид, а, ну та, «жентиІта й воно стає, той сир, сідає вспид, а, ну та, «женти
ця» називають, ну, молоко воно так як вурлить, воно Іця» називають, ну, молоко воно так як вурлить, воно 
загурло. Тобто там сир, а оце все жентиця зверхи. Та Ізагурло. Тобто там сир, а оце все жентиця зверхи. Та 
й то отак той сир с тої жентиці вибирають у марлю Ій то отак той сир с тої жентиці вибирають у марлю 
або у рушник, шо є ніби такє, аби можно покласти, та Іабо у рушник, шо є ніби такє, аби можно покласти, та 
й то вибираєця з відра, кладеця у марлю або в рушІй то вибираєця з відра, кладеця у марлю або в руш
ник, та й то все зв’єзують, та й на такий бук натягаци, Іник, та й то все зв’єзують, та й на такий бук натягаци, 
та й кладеци, аби то стріхало так, аби той сир стріх Іта й кладеци, аби то стріхало так, аби той сир стріх 
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пісну їду. То є, шо пісно єдє, а є, шо скоромно єдє. Ка
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пісну їду. То є, шо пісно єдє, а є, шо скоромно єдє. Ка
жуть, що у жінки померла дитина, і їй не можна їсти 
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молоко?] Робію сир. Є  такий ґлєк, шо на це говінє 
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молоко?] Робію сир. Є  такий ґлєк, шо на це говінє 
велике, до Паскі молоко ссипают, ну, доют корову ци Мвелике, до Паскі молоко ссипают, ну, доют корову ци 
там шо та й насипают повне відро молока, аби було. Мтам шо та й насипают повне відро молока, аби було. 
Та є такий ґлєк, шо то молоко ґлєдют, та й той сир, єго МТа є такий ґлєк, шо то молоко ґлєдют, та й той сир, єго 
так то всє заґлєджют та й треба помішіти, таку ложку Мтак то всє заґлєджют та й треба помішіти, таку ложку 
велику або чім-небудь, але у відрі помішіти-помішіти, Мвелику або чім-небудь, але у відрі помішіти-помішіти, 
та й воно стає, той сир, сідає вспид, а, ну та, «жентиМта й воно стає, той сир, сідає вспид, а, ну та, «женти
ця» називають, ну, молоко воно так як вурлить, воно Мця» називають, ну, молоко воно так як вурлить, воно 
загурло. Тобто там сир, а оце все жентиця зверхи. Та Мзагурло. Тобто там сир, а оце все жентиця зверхи. Та 
й то отак той сир с тої жентиці вибирають у марлю Мй то отак той сир с тої жентиці вибирають у марлю 

Ф
що жінкам, у яких померли діти, не можна щось їсти 

Ф
що жінкам, у яких померли діти, не можна щось їсти 
до якогось свята?] Або Спаса, або Івана, в різних селах 

Ф
до якогось свята?] Або Спаса, або Івана, в різних селах 
по-різному. Івана – це семого липня, ну та, це їдют, це Фпо-різному. Івана – це семого липня, ну та, це їдют, це 
хіба у пісний день попадаєця цей Храм, то уже «Храм» Фхіба у пісний день попадаєця цей Храм, то уже «Храм» 
називають, то як попадає у пісний день, то уже. Варют Фназивають, то як попадає у пісний день, то уже. Варют 
пісну їду. То є, шо пісно єдє, а є, шо скоромно єдє. Ка Фпісну їду. То є, шо пісно єдє, а є, шо скоромно єдє. Ка- Ф-
жуть, що у жінки померла дитина, і їй не можна їсти Фжуть, що у жінки померла дитина, і їй не можна їсти 

ти. Тоже так раскаламути

Ф
ти. Тоже так раскаламути
та замісити, та як хліб си місе, та й воно підросте, та 

Ф
та замісити, та як хліб си місе, та й воно підросте, та 
й тогди рубаєця по кускові, качєєця, та й робиш же 

Ф
й тогди рубаєця по кускові, качєєця, та й робиш же 
ці, пампу

Ф
ці, пампу
жаритьці. Це, шо си причінєє на воді.

Ф
жаритьці. Це, шо си причінєє на воді.

ЇФЇЖАФЖА РОСЛИФ РОСЛИННФННОГФОГ
та й з оцеї капусті, шо я Вам показувала, варили Фта й з оцеї капусті, шо я Вам показувала, варили 
росиФросиФвниці, «крижівка» називают. Капуста, але то Фвниці, «крижівка» називают. Капуста, але то 
«крижівка» вона називаєця. [Квашена?] Так. [ГолоФ«крижівка» вона називаєця. [Квашена?] Так. [Голо
вками?] В  нас не кажуть «головка», але «крижіФвками?] В  нас не кажуть «головка», але «крижі
Наприклад, я  прихоФНаприклад, я  прихо
крижівку капусти». Та й ту крижівку перерубуй, та Фкрижівку капусти». Та й ту крижівку перерубуй, та 
я кришу на цим такім круглім, на відрі там стоїть, Фя кришу на цим такім круглім, на відрі там стоїть, 

Е
ду такі двоє полін отак і двоє отак і на се кла

Е
ду такі двоє полін отак і двоє отак і на се кла

. Хліб у таси накладаю, доки хліб виросте, і у печі 

Е
. Хліб у таси накладаю, доки хліб виросте, і у печі 

доти наго

Е
доти наго

Е
ре, то я по то

Е
ре, то я по то

тів та й тогдє сажєю хліб. Є щє, шо можна пампушків Етів та й тогдє сажєю хліб. Є щє, шо можна пампушків 
напе Енапе Ечі. Теплої води та й дріжжів трошки та й причінєЕчі. Теплої води та й дріжжів трошки та й причінє
ти. Тоже так раскаламутиЕти. Тоже так раскаламутиЕти. Тоже так раскаламутити. Тоже так раскаламутиЕти. Тоже так раскаламутити. Тоже так раскаламутити ту воду, та вона викисне, Ети ту воду, та вона викисне, 
та замісити, та як хліб си місе, та й воно підросте, та Ета замісити, та як хліб си місе, та й воно підросте, та 
й тогди рубаєця по кускові, качєєця, та й робиш же Ей тогди рубаєця по кускові, качєєця, та й робиш же 

шки, ну, печєЕшки, ну, печєЕні таке, але то на оливі си вже Ені таке, але то на оливі си вже 
жаритьці. Це, шо си причінєє на воді.Ежаритьці. Це, шо си причінєє на воді.

ОГЕОГО ЕО ПЕПта й з оцеї капусті, шо я Вам показувала, варили Ета й з оцеї капусті, шо я Вам показувала, варили 
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вермішелю, або макарони такі є дрібненькі, того ложу 
так трошечки, помежи того, аби було, та й то в мене 
борщ. Даю [помідори], їк є, а як нема, а томат я купу-
вала, тоже давала, то дуже добре. Але я варила борщ, 
я сама відкрию баночку томату, я раз той борщ зварю 
с томатом, ну та той томат уже си псує, бо я не варю 
скоро борщу, аби той томат росходувати.  [...] У  вас 
кажуть «мамалига». Можна зварити картошечку собі 
файно, чістенько там, одразу низ воду, там насипати 
трошки муки кукурудзєної, та й така мамалига собі. 
Та й до того там сала нажарила, та й шо ш то навіть 
молока понасипала їм у тарілки, а вони то тепле, це 
вже холодна, а  вони теплої кулеши наклали, поїли. 
Це, знаєте, здорово на жолудок.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На весіллє варили с крупи, ва-
рили кашу таку, з  отакої муки кукурузної. Давали 
на стіл то ту кашу і молока кислого до тої каши. Ва-
рили голубці, але не клали так, як тепер. Поклали 
цю кашу, оце з’їли люди, в  ці миски вже там покла-
ли голубці, холодець, але доти не клали, поки ця не 
порожня миска. Миска така глинєна, лишка така  
дерев’єна.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Колачі пекли так, як і тепер, хто мав 
з чього, то вже пекли колачі. На свєта Різдвєні пекли 
колачі. Дитину хрестили – пекли колачі тоже.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Я  заґлєджяла молоко на сир, 
насипала, укроїла кусок сира та й затім шо дала дити-
ні сир той та й кружку молока, та й вони вже бігают. 
Потім я зварила їм їсти, треба було постарати, ішла 
до людей, робила за миску муки, шла ци сапала, ци 
веснувала, ци шо. Принесла миску муки, а п’єтєро ді-
тей хоцуть їсти. Я зварила то ту мамалигу, кулешу то 
ту зварила, і я їм розрубала, більше їсть більше. Аби 
я їх не поділила, то мала б лишиласи без діла, вели-
ке сперед того, то я си подивила, шо міні треба йти 
у колгосп, я цілу днину голодна, бо я розділяла то ту 
кулешу, а діти си з’їли, а мені си не лишило, мені си не 
лишило цеї кулеши.

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Бринь
Записала Л. Артюх 1983 р. у с. Бринь  

Галицького р-ну Івано-Франківської обл.  
від Тейсар Марії Миколаївни, 1922 р. н.,  

та Ткачівської Анни Петрівни, 1913 р. н. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Коровай несуть у клуб на реєстра-
цію, молодих ним зустрічають і там його роздають 
усім. Гості на весілля не несуть нічого – ні калачів, ні 
хліба. Колись років сорок-п’ятдесят тому несли у вуз-
лику зерно у хустці, тепер – гроші у вузлику. Колись 
хліб не носили до церкви, тепер до реєстрації несуть. 
І коровай. Ним зустрічають молодих, ним гостять гос-
тей. А колись староста під пахвою ніс у хустці до церк-
ви хліб – попові лишав або брав додому. Людей гости-
ли. [...] Хлібом зустрічають молодих. Перейми в нас не 
було. Тепер «брама» з ялиці й колач. Роблять хлопці 
на вулиці, щоб молодого затримать, а він платить їм 
горівкою, тоді його крізь «браму» пускають. Молодий 
забирає той колач собі. Дружба несе. [...] При реєстра-
ції дитини мамі й батькові дарують хліб і калину, а в 

кінці реєстрації батьків і кумів з дитям обсипають 
зерном на щастя.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай печуть завжди, без коро-
ваю не буває весілля, хіба що беруть другий шлюб. 
Коровай печуть в обох молодих, круглий плетений у 
чотири плетення, але не як калач, а у бляшаній фор-
мі. На верх мостять калачики, «гусочки», всередину 
чотири яйця навхрест. Так само й тепер роблять. Все-
редину потім ялинку пхали, зверху ставили. Тикали 
стебільчики з жита, на них «гусочки» чіпляли. Тепер 
ставлять сім тичок, тістом обмотані, без галузок, рів-
ні. Тички тепер втикають, кладуть паперові квіти, на 
тички – яблучка. «Дощик», барвінок, калину. Коровай 
підперезують поясом, з  тіста робленим, аби калачи-
ки трималися. Мастять яйцем. Вчиняють дріжджами 
з пшеничного тіста, розчина на яйцях, молоці з цу-
кром. Великі печуть, аби в піч влізли  – 2–3  кг й до 
півметри в  ширину. Й  високі сходять. Учиняють у 
діжі жінки такі, що в парі живуть, шлюбні. Дівки й 
молодиці, вдови не місять, не вчиняють. Мама кличе 
коровайниць. Беруть родичок, буває, й чужі ходять. 
Таких кличуть, яка й танцює, й  співає, й  пече, шоб 
веселіш було. Тепер кличуть і вдів, і  розведених, бо 
шо ж, вони не люди? Тільки вони сидять, до тіста не 
торкаються. Піч вимітає господиня, садить чи мати, 
чи коровайниця, перехрестить – і в піч. Красять ко-
ровай усі. Й  дівчата.  [...] Коровайниць вгощали, не 
платили, не дарували. Так і тепер. Тепер, буває, за-
мовляють короваї в пекарні, але рідко. Вдома печуть 
у неї і в него. Ділять короваї його в него, її  – в  неї. 
Дарують. За дарами витають. Дружба крає, а молода 
роздає по колу усім. У него на другий день ділять, то 
і в него молода розносить гостям, а ті дарують. Його 
коровай несуть свашки до молодої з поїздом, а  тоді 
забирають знов до молодого і на другий день ділять. 
Тоді його рід молодих дарує. Дають найперш татові й 
мамі, нанашкам, дідові й бабі, теті й дядьові, рідним 
братам і сестрам, молодим – останнім. Яйця молода 
витягає, то для молодих. Вони ж їх і їдять. Колись ще 
років з двадцять мастили медом кусні короваю, а те-
пер роздають разом із тортом. Торт крають разом із 
короваєм. Колачі пекли по двоє в кожного з молодих. 
Тепер по двадцять і більше. Коровай  – само собою, 
а колачі – само собою. Печуть довгий, як коса, плете-
ний утроє чи учетверо. Мастять яйцем, щоб був крас-
ний, зверху нічого з тіста, не красять ніяким папером, 
ні стрічками. Пояску з тіста не роблять. Виплітають 
з того самого тіста, що й коровай. Його носять до 
сватів, ділять разом з тортом за даруванням так, щоб 
усім вистачило. Один молода везе до свекрухи і дає 
мамі [свекрусі], коли її завивають. Тепер колачі й для 
коровайниць печуть.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Колись  – борщ з буряком. Ка-
пуста з пшоном варена, голубці з кукурудзи, тепер з 
рисом і м’ясом, бульби не було. А  тепер з підливою 
роблять. Холодець варимо із свинячих ніг, так, як ко-
лись. Тепер дають трохи яловичини. Вареники варять 
тоді, як гості приходять уже – «пироги» [називають-
ся], з начинкою з сиру. Голубці – остання страва. По 
тому – додому. Кисіль не варили, то на поминки. Го-
рівки пили мало, коли витали людей – на все весілля 
2–3  л горівки. Тепер треба 100  л. Тепер страв багато 
більше: холодець, борщ, капуста, голубці, хлібці пе-
чуть, крають свіжими, яйця смажать, ковбаса домаш-
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Потім я зварила їм їсти, треба було постарати, ішла 

М
Потім я зварила їм їсти, треба було постарати, ішла 
до людей, робила за миску муки, шла ци сапа

М
до людей, робила за миску муки, шла ци сападо людей, робила за миску муки, шла ци сападо людей, робила за миску муки, шла ци сапа

М
до людей, робила за миску муки, шла ци сападо людей, робила за миску муки, шла ци сапала, ци 

М
ла, ци 

сла миску муки, а п’єтєро ді

М
сла миску муки, а п’єтєро ді

тей хоцуть їсти. Я зварила то ту мамалигу, куле

М
тей хоцуть їсти. Я зварила то ту мамалигу, куле

М
тей хоцуть їсти. Я зварила то ту мамалигу, кулетей хоцуть їсти. Я зварила то ту мамалигу, куле

М
тей хоцуть їсти. Я зварила то ту мамалигу, кулетей хоцуть їсти. Я зварила то ту мамалигу, кулешу то 

М
шу то 

ту зварила, і я їм розрубала, більше їсть більше. Аби 

М
ту зварила, і я їм розрубала, більше їсть більше. Аби 
я їх не поділила, то мала б лишиласи без діла, вели

М
я їх не поділила, то мала б лишиласи без діла, вели-

М
-

го, то я си подиви Мго, то я си подивила, шо міні треба йти Мла, шо міні треба йти 
у колгосп, я цілу днину голодна, бо я розділяла то ту Му колгосп, я цілу днину голодна, бо я розділяла то ту 
кулешу, а діти си з’їли, а мені си не лишило, мені си не Мкулешу, а діти си з’їли, а мені си не лишило, мені си не 
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забирають знов до молодого і на другий день ділять. 

М
забирають знов до молодого і на другий день ділять. 
Тоді його рід молодих дарує. Дають найперш татові й 

М
Тоді його рід молодих дарує. Дають найперш татові й 
мамі, нанашкам, дідові й бабі, теті й дядьові, рідним Ммамі, нанашкам, дідові й бабі, теті й дядьові, рідним 
братам і сестрам, молодим – останнім. Яйця молода Мбратам і сестрам, молодим – останнім. Яйця молода 

Ф
джяла молоко на сир, 

Ф
джяла молоко на сир, 

ла дити Фла дити- Ф-
ні сир той та й кружку молока, та й вони вже бігают. Фні сир той та й кружку молока, та й вони вже бігают. 
Потім я зварила їм їсти, треба було постарати, ішла ФПотім я зварила їм їсти, треба було постарати, ішла 

ла, ци Фла, ци Ф
веселіш було. Тепер кличуть і вдів, і  розведених, бо 

Ф
веселіш було. Тепер кличуть і вдів, і  розведених, бо 
шо ж, вони не люди? Тільки вони сидять, до тіста не 

Ф
шо ж, вони не люди? Тільки вони сидять, до тіста не 
торкаються. Піч вимітає господиня, садить чи мати, 

Ф
торкаються. Піч вимітає господиня, садить чи мати, 
чи коровайниця, перехрестить – і в піч. Красять ко

Ф
чи коровайниця, перехрестить – і в піч. Красять ко
ровай усі. Й  дівчата.  [...] Коровайниць вгощали, не 

Ф
ровай усі. Й  дівчата.  [...] Коровайниць вгощали, не 
платили, не дарували. Так і тепер. Тепер, буває, заФплатили, не дарували. Так і тепер. Тепер, буває, за
мовляють короваї в пекарні, але рідко. Вдома печуть Фмовляють короваї в пекарні, але рідко. Вдома печуть 
у неї і в него. Ділять короваї його в него, її  – в  неї. Фу неї і в него. Ділять короваї його в него, її  – в  неї. 
Дарують. За дарами витають. Дружба крає, а молода ФДарують. За дарами витають. Дружба крає, а молода 
роздає по колу усім. У него на другий день ділять, то Фроздає по колу усім. У него на другий день ділять, то 
і в него молода розносить гостям, а ті дарують. Його Фі в него молода розносить гостям, а ті дарують. Його 
коровай несуть свашки до молодої з поїздом, а  тоді Фкоровай несуть свашки до молодої з поїздом, а  тоді 
забирають знов до молодого і на другий день ділять. Фзабирають знов до молодого і на другий день ділять. 
Тоді його рід молодих дарує. Дають найперш татові й ФТоді його рід молодих дарує. Дають найперш татові й 

Е
півметри в  ширину. Й  високі сходять. Учиняють у 

Е
півметри в  ширину. Й  високі сходять. Учиняють у 
діжі жінки такі, що в парі живуть, шлюбні. Дівки й 

Е
діжі жінки такі, що в парі живуть, шлюбні. Дівки й 
молодиці, вдови не місять, не вчиняють. Мама кличе 

Е
молодиці, вдови не місять, не вчиняють. Мама кличе 
коровайниць. Беруть родичок, буває, й чужі ходять. Екоровайниць. Беруть родичок, буває, й чужі ходять. ЕТаких кличуть, яка й танцює, й  співає, й  пече, шоб ЕТаких кличуть, яка й танцює, й  співає, й  пече, шоб 
веселіш було. Тепер кличуть і вдів, і  розведених, бо Евеселіш було. Тепер кличуть і вдів, і  розведених, бо 
шо ж, вони не люди? Тільки вони сидять, до тіста не Ешо ж, вони не люди? Тільки вони сидять, до тіста не 
торкаються. Піч вимітає господиня, садить чи мати, Еторкаються. Піч вимітає господиня, садить чи мати, 
чи коровайниця, перехрестить – і в піч. Красять коЕчи коровайниця, перехрестить – і в піч. Красять ко
ровай усі. Й  дівчата.  [...] Коровайниць вгощали, не Еровай усі. Й  дівчата.  [...] Коровайниць вгощали, не 
платили, не дарували. Так і тепер. Тепер, буває, заЕплатили, не дарували. Так і тепер. Тепер, буває, за
мовляють короваї в пекарні, але рідко. Вдома печуть Емовляють короваї в пекарні, але рідко. Вдома печуть 
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ня копчена, риба, сельодка, м’ясо смажене, підливка 
до бараболі, салати з огірків, помідорів, салати з майо-
незом і ковбасою. Тепер кашу не варять, а колись кашу 
з пшона ставили на столи. Молоді їдять те, що й усі, 
тільки мало. І тепер так само. Молоді не п’ють, а лише 
встають, коли їх витають.

ПОМИНКИ Поминають у день похорону, у сорок днів і 
в рік. У дев’ять днів і на кладбище не йдуть, ідуть до 
церкви, а  потім  – в хату за стіл. На поминки госпо-
диня сама кличе, люди самі не йдуть, навіть родина. 
Називають «празник», «обід». Готують, як на весіл-
ля. На останню страву роздають куповане печення 
й кисіль [подають]. Варять борщ, капусту з пшоном 
варену, голубці, рибу смажать, оселедець чи копчена 
риба, салати. Як ховають в М’ясоїд, то готують і м’ясо, 
ковбасу куповану [подають]. Кашу тепер не варять, 
колись з пшона варили. У піст все пісне й тепер. У гос-
поді готують. Тільки як мертвий у цій хаті лежить, то 
в хаті не готують. У сусідів більше. Готує рідня, тільки 
не самі близькі, не господарі, а  їх родина. Колива не 
ставляють. З пшениці й колись не було. І зараз рідко 
хто робить. Горілку ставлять, першу чарку наливають 
у порожню чарку  – для мертвого. Не цокаються, бо 
на поминках не можна. Має бути тихо. П’ють, але не-
багато. Не годиться за упокій. Після обіду нічого не 
роздають. Коли вмирає хто, свічку на вікно ставлять 
і кромку хліба кладуть.  [...] На віко трунви стелють 
полотно, зверх[у] хліб кладеться, його для гробаря 
призначають. 

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Провіду-
вали маму самі близькі жінки. Клали цукор і гроші на 
груди дитині. Тепер вже відвідують та несуть речі для 
дитини, подарунки. Їх частують ті, хто в хаті, вони ж 
і готують. Варять пироги, печуть пироги, п’ють чарку 
за здоров’я дитини й мами. Баба, поки була, бабувала, 
йшла на породини, ніц не несла. Коли баба брала ди-
тинку, як впіймає, їй в бесаги давали хліб, муку, сир, 
молоко. То їй дяка. [На хрестини] колачі не пекли й 
нині не печуть. Тепер і хліб не печуть. Купують в ма-
газині. На хрестини готують, як на весілля: борщ, ка-
пуста, м’ясо, останні – голубці. Колись варила хазяйка 
кашу з пшона. Не продавали, не розбивали, їли, та й 
по тому.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Варимо борщ, засипану пшо-
ном капусту з квасної чи свіжої капусти, юшки. Зупки 
з пшоном, з різаним тістом. З фасолею, горохом. Ва-
рять і з тістом – макаронами і на гороховій юшці. Го-
рох варять, перетирають, а тоді туди варені макарони 
чи домашнє тісто. Варимо пироги, начиняємо сиром, 
картоплею, капустою тушеною, маком, сиром і карто-
плею разом. Засмажуємо солониною й цибулею. Сало 
ще донедавна було головним жиром, у піст – соняш-
никова олія. Ще перед війною олію били з конопель, 
льону, ріпака. М’ясо куряче в неділю й на малі свята. 
Свиней кололи наперед Різдва, хто заможніший – на 
Великдень. Тепер ріжуть і на весілля, й на Престольні 
свята. Квасять капусту, солять огірки, знедавна солять 
і помідори.

ХЛІБ Хліб самі вже не печуть, рідко в кого на якісь 
пригоди спечуть. Купують в магазинах. Пекли до 
[19]70-х років з жита, пшениці. Тепер не печуть. Хліб 
є, то нема голоду. З хлібом люди багаті.

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН
с. Нижній Вербіж

Записала М. Курінна 27 липня 2012 р. у с. Нижній Вербіж 
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  

від Волошинюк Віталії Петрівни, 1989 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Я була у неї в дружках, і в цей вечір, 
коли ми шили вінки, ми були всі в строї, в запасах, ви-
шитих сорочках. Так ми потанцювали, потім мама її 
благословила, і молода з калачами з дружками поїхала 
до молодого.  [...] Вона йому дарує калач, прикраше-
ний зверху калиною, і вишиту сорочку. Потім старша 
дружка каже: «Просила молода та її родина, щоб ви 
їли, пили і свій дім веселили!». Після цього старша 
дружка передає калач молодій, молода дарує вже мамі 
молодого, потім  – татові. Там друга дружка те саме 
каже, передає калач молодій. І  знов третя дружка те 
саме каже, передає калач молодій, а вона дає там бабці. 
Це самих рідніших треба уважити. Є ще сестра в хаті, 
їй так само дарується калач, чи брат, хто-небудь.

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН
м. Косів

Записала Н. Боренько 23 червня 2012 р.  
у м. Косові Івано-Франківської обл. 

від Прощук Ганни Василівни, 1954 р. н.,  
жительки с. Брустурів Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Я  тут постоянно 
продаю [«коники»]. [Як Ви їх робите?] То треба сир, 
треба молоко, ну, як  – глєдіти, то це глєдіти молоко 
треба, коров’єче, так, вже свіже, ти й треба, шоби то 
постояло трошки, би прикисло, а  потому їх то-то, 
а потому їх беретси та й ліпитси вже, виліплюєтси в 
кип’єтку. Сухий [сир], так. Він має стікати, він має 
то-то, та жентиця стікає, потому він прікисає трош-
ки, треба, аби він кис, а тогди зачинаєтси робити вже, 
ліпитси вже. [Як зробити, щоб він був такий одно-
рідний?] Переплав’юємо ми, їх треба переплав’ювати, 
той сир переплав’юєтси в кип’єтку, такі беретси ку-
сочки, ріжетси їх. [І поки він не застиг, швидко руками 
витягаєте?] Так. То ми це зробим, а  потому кладемо 
в сировицу, в сіль, така розведена на воді, і так звід-
си уже вибираєси, і вже складаємо, ці сідла в’яжемо, 
та й потому вже. Окремо робитси «коніка», а потому 
ці «сідла» робитси, а потому в’яжитси то всьо, і тогди 
вже, єк воно вже це все, тогди ми вже складаємо їх. 
[Цим займаються жінки чи чоловіки?] Жінки. Мама 
моя робила, та й я тепер, та й у нас там так постоянно 
жінки робили. [Ці «коники» роблять] на базарь кру-
глий рік. А колись тоже робили так – і на базарь хо-
дили, і на празники ці ходили, лиш шо є такі, знаєте, 
церковні празники, туда тоже ходили.

с. Бабин
Записала Н. Боренько 19 червня 2012 р.  

у с. Бабин Косівського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Сумарук Ганни Василівни, 1960 р. н.

ПАСТУХ Вівчарь. А  цей, шо варит їсти, то називаєси 
«ватаг», шо бринзу робит, то це ватаг. [Як на полони-
ні харчуються пастухи?] Тоже переважно молошним, 
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молоко. То їй дяка. [На хрестини] колачі не пекли й 

І
молоко. То їй дяка. [На хрестини] колачі не пекли й 
нині не печуть. Тепер і хліб не печуть. Купують в маІнині не печуть. Тепер і хліб не печуть. Купують в ма
газині. На хрестини готують, як на весілля: борщ, каІгазині. На хрестини готують, як на весілля: борщ, ка
пуста, м’ясо, останні – го Іпуста, м’ясо, останні – го Іпуста, м’ясо, останні – гопуста, м’ясо, останні – го Іпуста, м’ясо, останні – гопуста, м’ясо, останні – голубці. Колись варила хазяйка Ілубці. Колись варила хазяйка 
кашу з пшона. Не продавали, не розбивали, їли, та й Ікашу з пшона. Не продавали, не розбивали, їли, та й 

ВаримІВаримо борщ, засипану пшоІо борщ, засипану пшо
ном капусту з квасної чи свіжої капусти, юшки. Зупки Іном капусту з квасної чи свіжої капусти, юшки. Зупки 
з пшоном, з різаним тістом. З фасолею, горохом. ВаІз пшоном, з різаним тістом. З фасолею, горохом. Ва
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вали маму самі близькі жінки. Клали цукор і гроші на 
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вали маму самі близькі жінки. Клали цукор і гроші на 
груди дитині. Тепер вже відвідують та несуть речі для 

М
груди дитині. Тепер вже відвідують та несуть речі для 
дитини, подарунки. Їх частують ті, хто в хаті, вони ж 

М
дитини, подарунки. Їх частують ті, хто в хаті, вони ж 
і готують. Варять пироги, печуть пироги, п’ють чарку 

М
і готують. Варять пироги, печуть пироги, п’ють чарку 
за здоров’я дитини й мами. Баба, поки була, бабувала, Мза здоров’я дитини й мами. Баба, поки була, бабувала, 
йшла на породини, ніц не несла. Коли баба брала диМйшла на породини, ніц не несла. Коли баба брала ди-М-
тинку, як впіймає, їй в бесаги давали хліб, муку, сир, Мтинку, як впіймає, їй в бесаги давали хліб, муку, сир, 
молоко. То їй дяка. [На хрестини] колачі не пекли й Ммолоко. То їй дяка. [На хрестини] колачі не пекли й 
нині не печуть. Тепер і хліб не печуть. Купують в маМнині не печуть. Тепер і хліб не печуть. Купують в ма
газині. На хрестини готують, як на весілля: борщ, каМгазині. На хрестини готують, як на весілля: борщ, ка

лубці. Колись варила хазяйка Млубці. Колись варила хазяйка 
кашу з пшона. Не продавали, не розбивали, їли, та й Мкашу з пшона. Не продавали, не розбивали, їли, та й 

Ф
багато. Не годиться за упокій. Після обіду нічого не 

Ф
багато. Не годиться за упокій. Після обіду нічого не 
роздають. Коли вмирає хто, свічку на вікно ставлять 

Ф
роздають. Коли вмирає хто, свічку на вікно ставлять 
і кромку хліба кладуть.  [...] На віко трунви стелють Фі кромку хліба кладуть.  [...] На віко трунви стелють 
полотно, зверх[у] хліб кладеться, його для гробаря Фполотно, зверх[у] хліб кладеться, його для гробаря 

Про ФПровіду- Фвіду-
вали маму самі близькі жінки. Клали цукор і гроші на Фвали маму самі близькі жінки. Клали цукор і гроші на 
груди дитині. Тепер вже відвідують та несуть речі для Фгруди дитині. Тепер вже відвідують та несуть речі для 

жительки с. Брустурів Косівського р-ну Фжительки с. Брустурів Косівського р-ну 

ЇФЇЖАФЖАЇЖАЇФЇЖАЇ  ТВАРИФ ТВАРИННФНН
продаю [«коники»]. [Як Ви їх робите?] То треба сир, Фпродаю [«коники»]. [Як Ви їх робите?] То треба сир, 
треба молоко, ну, як  – глєдіти, то це глєдіти молоко Фтреба молоко, ну, як  – глєдіти, то це глєдіти молоко 
треба, коров’єче, так, вже свіже, ти й треба, шоби то Фтреба, коров’єче, так, вже свіже, ти й треба, шоби то 
постояло трошки, би прикисло, а  потому їх то-то, Фпостояло трошки, би прикисло, а  потому їх то-то, 

Е
каже, передає калач молодій. І  знов третя дружка те 

Е
каже, передає калач молодій. І  знов третя дружка те 
саме каже, передає калач молодій, а вона дає там бабці. 
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саме каже, передає калач молодій, а вона дає там бабці. 

Е
Це самих рідніших треба уважити. Є ще сестра в хаті, 

Е
Це самих рідніших треба уважити. Є ще сестра в хаті, 
їй так само дарується калач, чи брат, хто-небудь.Еїй так само дарується калач, чи брат, хто-небудь.

К ЕКОСІВСЬКИЙ РАЙОЕОСІВСЬКИЙ РАЙО
м. Ем. КЕКосівЕосів

Записала Н. Боренько 23 червня 2012 р.  ЕЗаписала Н. Боренько 23 червня 2012 р.  
у м. Косові ІваноЕу м. Косові Івано

від Прощук Ганни Василівни, 1954 р. н.,  Евід Прощук Ганни Василівни, 1954 р. н.,  



113РІДКІ СТРАВИ: БОРЩ

Борщ гуцульський.   
м. Рахів Закарпатської обл. 2011 р. 

Світлина А. Кудінової 

Борщ із мисливськими ковбасками 
та сметаною.  

м. Львів. 2010 р. 
Світлина А. Кудінової

Борщ на Храмове 
свято. с. Стара Водолага 
Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. 2016 р.  
Світлина О. Таран

Борщ 
із чорносливом. 

смт Нові  
Санжари 

Полтавської обл. 
2017 р. Світлина 

М. Голені

Борщ. м. Київ. 2018 р. 
Світлини О. Щербак

Пампушки з часником 
до борщу. м. Кропивницький. 

2008 р. Світлина О. Таран

http://www.etnolog.org.ua

ІІММ
м. Рахів Закарпатської обл. 2011 р. 

М
м. Рахів Закарпатської обл. 2011 р. 

М
Борщ із мисливськими ковбасками 

М
Борщ із мисливськими ковбасками 

та сметаною.  

М
та сметаною.  

м. Львів. 2010 р. Мм. Львів. 2010 р. МК МКудіновоїМудіновоїКудіновоїК МКудіновоїК М
ФФм. Рахів Закарпатської обл. 2011 р. Фм. Рахів Закарпатської обл. 2011 р. ФЕЕ
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Капусняк. с. Шендерівка 
Корсунь-Шевченківського р-ну 

Черкаської обл. 2008 р. Світлина О. Таран

«Чорний борщ». с. Велимче 
Ратнівського р-ну Волинської обл. 2016 р. 

Світлина Л. Босої

Капусняк. смт Нові Санжари 
Полтавської обл. 2012 р. 

Світлина М. Голені

Суп томатний. м. Київ. 2015 р. 
Світлина О. Яринчиної

Суп гречаний. м. Київ. 2016 р.
Світлина О. Яринчиної

Суп з галушками. Сумщина. 2018 р. 
Світлина Н. Литвинчук

http://www.etnolog.org.ua

ІІуп то Іуп томатний. м. Іматний. м. ІІтлина О. ЯринчиноїІтлина О. ЯринчиноїММКМКиїв. 2015 р. Миїв. 2015 р. Мтлина О. ЯринчиноїМтлина О. Яринчиної

ФФ
Черкаської обл. 2008 р. 

Ф
Черкаської обл. 2008 р. 

ФЕЕ
К

Е
Капусняк. с. Шендерівка 

Е
апусняк. с. Шендерівка 

К ЕКорсуньЕорсунь-Е-ШевЕШевченківського р-ну Еченківського р-ну 
Черкаської обл. 2008 р. ЕЧеркаської обл. 2008 р. Е
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Суп угорський «білий». м. Берегове 
Закарпатської обл. 2011 р. 

Світлина А. Кудінової

Розсіл із грибами та квашеною 
капустою. м. Стрий Львівської обл. 
2018 р. Світлина Д. Масляник

Суп із грибами та зеленим горошком.  
смт Нові Санжари Полтавської обл. 2018 р. Світлини М. Голені

Юшка грибна з квасолею та рибою.  
с. Червоногранітне Хорошівського р-ну 

Житомирської обл. 2018 р. 
Світлина М. Голені

Бограч. м. Берегове Закарпатської  обл. 
2012 р. Світлина Н. Стішової

http://www.etnolog.org.ua

ІІІт Нові Іт Нові С ІСанжари ПолІанжари ПолМММС МСуп із грибами та зеленим горошком.  Муп із грибами та зеленим горошком.  
анжари ПолМанжари Поланжари ПолМанжари Полтавської обл. 2018 р. Мтавської обл. 2018 р. тавської обл. 2018 р. Мтавської обл. 2018 р. М
ФФЕЕ

с. Червоногранітне Хорошівського р

Е
с. Червоногранітне Хорошівського р

томирської обл. 2018 р. 

Е
томирської обл. 2018 р. 

С

Е
Сві

Е
вітлина М. Голені

Е
тлина М. Голені

ЕЕ



116 М’ЯСНІ СТРАВИ

М’ясо запечене.  
с. Дерганівка Ружинського р-ну 

Житомирської обл. 2015 р.
Світлина О. Яринчиної

Холодець із хріном. с. Дерганівка 
Ружинського р-ну Житомирської обл. 

2015 р. Світлина О. Яринчиної
Приготування холодцю.  

смт Муровані Курилівці Вінницької обл. 
2018 р. Світлина Б. Сауляка

Свинина, тушкована з чорносливом 
у підливці. смт Замглай Ріпкинського р-ну 

Чернігівської обл. 2014 р. Світлина О. Лузан

Крученики зі свинини 
з чорносливом, грибами 
та твердим сиром: 
до приготування (1) 
та готові (2). м. Київ. 2013 р.  
Світлини О. Щербак

1

2

http://www.etnolog.org.ua

ІІІушкована з чорносливом Іушкована з чорносливом 
у підливці. смт Замглай Ріпкинського рІу підливці. смт Замглай Ріпкинського р

івської обл. 2014 р. Іівської обл. 2014 р. СІСвіІві
МММушкована з чорносливом Мушкована з чорносливом 

у підливці. смт Замглай Ріпкинського рМу підливці. смт Замглай Ріпкинського р

ФФФЕЕ
Холодець із хріном. с. 

Е
Холодець із хріном. с. 

Ружинського р

Е
Ружинського р

2015 р. Е2015 р. СЕСвіЕвітлина О. ЯринчиноїЕтлина О. Яринчиної



117М’ЯСНІ СТРАВИ

Багук. Рівненська обл. 2007 р. 
Світлина Н. Ковальчук

Підчеревина запечена, рулет м’ясний, м’ясо запечене.  
смт Муровані Курилівці Вінницької обл. 2018 р. Світлини Б. Сауляка

Ковбаса домашня 
зі свинини. 

с. Дрижина Гребля 
Кобеляцького р-ну 
Полтавської обл. 
2016 р.  
Світлина 

А. Кудінової

Буженина та ковбаса домашня. 
смт Іршанськ Хорошівського р-ну 

Житомирської обл. 2018 р.  
Світлина Л. Настенко

Душанина, запечена із сухофруктами. 
м. Кременець Тернопільської області. 

2018 р. Світлина Н. Стішової

Шашлик зі свинини 
на мангалі. Київщина.  
2014 р. Світлина А. Примака

http://www.etnolog.org.ua

ІІІчена із сухофруктами. Ічена із сухофруктами. 
ернопільської обласІернопільської облас

ММ
ФФБуженина та ковбаса домашня. ФБуженина та ковбаса домашня. 

смт Фсмт ФЕ



118 РИБНІ СТРАВИ

4–5 – риба 
домашнього копчення. 
Житомирщина. 2017 р.  

Світлини А. Примака

1–3 – етапи запікання риби у фользі. 
м. Київ. 2017 р. Світлини О. Яринчиної

Риба, запечена на мангалі. 2017 р.  
Світлина А. Примака

Риба річкова.  Київщина. 2014 р. 
Світлина М. Голені

Риба, запечена на вогнищі. Чернігівщина. 
2016 р. Світлина О. Голені

1

2

3

4

5

http://www.etnolog.org.ua

ІММММ
Риба, запечена на вогнищі. Чернігівщина. 

М
Риба, запечена на вогнищі. Чернігівщина. 

тлина О. Голені

М
тлина О. Голені ФФФФ

3

Ф
3 ЕЕЕ



119РИБНІ СТРАВИ, РАКИ

Риба запечена.  
с. Вереміївка 
Чорнобаївського р-ну 
Черкаської обл.  2013 р. 
Світлина О. Таран

Риба, смажена на Храмове 
свято. с. Стара Водолага 
Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. 2016 р.  

Світлина О. Таран

Риба фарширована. с. Вербка Чечельницького р-ну 
Вінницької обл. 2007 р.  

Світлина В. Косаківського

Риба запечена. 
с. Дерганівка 

Ружинського р-ну 
Житомирської обл.  

2017 р. Світлина 
О. Яринчиної

Раки варені.  Київщина. 2016 р. 
Світлина М. Голені

http://www.etnolog.org.ua

ІІІербка ЧеІербка Чечельницького р-ну Ічельницького р-ну 
ої обл. 2007 р.  Іої обл. 2007 р.  

ММ
ФФФФФФЕ



120 ГОЛУБЦІ

Приготування 
голубців на весілля.  
с. Рогізка 
Чечельницького р-ну 
Вінницької обл. 
2009 р.  
Світлина 
В. Косаківського

Голубці в сметані (1) та голубці 
гуцульські з пшоном (2). 

с. Ільці Верховинського р-ну 
Івано-Франківської обл. 2012 р. 

Світлина Т. Величко

1

2

http://www.etnolog.org.ua

ІІММММ
2М2
ФЕ



121ГОЛУБЦІ, ПЕРЕЦЬ ФАРШИРОВАНИЙ

Голубці з грибами (за галицьким рецептом). 
м. Новомиргород Кіровоградської обл. 2018 р. 

Світлина Д. Масляник Голубці з грибами,  
з морквяно-томатною  

засмажкою. м. Стрий  
Львівської обл. 2018 р. 

Світлина Д. Масляник

Голубці з печі. с. Велимче Ратнівського р-ну 
Волинської обл. 2016 р. Світлина Л. Босої

Перець, 
фарширований 
овочами. м. Київ. 
2017 р.  
Світлина А. Примака

Голубці з м’ясом. м. Київ. 2017 р. 
Світлина О. Щербак

http://www.etnolog.org.ua

ІІГолубці з грибами (за галицьким рецептом). ІГолубці з грибами (за галицьким рецептом). 
іровогІіровоградської обл. 2018 р. Ірадської обл. 2018 р. 

. МасляникІ. Масляник

ММГолубці з грибами (за галицьким рецептом). МГолубці з грибами (за галицьким рецептом). М
ФФФЕЕЕ

Голубці з печі. с. 

Е
Голубці з печі. с. В

Е
Велим

Е
елимче Ратнівського р-ну 

Е
че Ратнівського р-ну 

олинської обл. 2016 р. Еолинської обл. 2016 р. СЕСвіЕві



122 СТРАВИ З ОВОЧІВ ТА БОБОВИХ

Квасоля, тушкована з морквою. 
м. Стрий Львівської обл. 2016 р. 

Світлина Д. Масляник

Овочі для запікання.  
м. Київ. 2018 р.  
Світлина О. Щербак

Баклажани мариновані. с. Дерганівка 
Ружинського р-ну Житомирської обл.   

2018 р. Світлина О. Яринчиної

Рулетики з баклажанів. с. Богодухівка 
Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. 

2017 р. Світлина Л. Тарасенко

Картопля варена із засмажкою. 
с-ще Заводське Конотопського р-ну 
Сумської обл. 2018 р. Світлина Н. Литвинчук

http://www.etnolog.org.ua

ІІММ
ФФЕЕ

Овочі для запікання.  ЕОвочі для запікання.  
м. Ем. КЕКиїв. 2018 р.  Еиїв. 2018 р.  
СЕСвіЕвітлина О. ЩербакЕтлина О. Щербак

Баклажани мариновані. с. 

Е
Баклажани мариновані. с. 
Ружинського р

Е
Ружинського р

2018 р. Е2018 р. СЕСвіЕвітлина О. ЯринчиноїЕтлина О. Яринчиної



123ГРИБИ

Гриби: зібрані (1) та відварені (2). 
Житомирщина. 2017 р.  
Світлини А. Примака

Білі гриби. 
с. Дівички 

Переяслав-
Хмельницького 

р-ну 
Київської обл. 

2012 р.  
Світлина 
М. Голені

Гриби. Полтавщина. 2017 р. Світлини М. Малярчука

1

2

http://www.etnolog.org.ua

ІІМ
Гриби: зібрані (1) та відварені (2). 

М
Гриби: зібрані (1) та відварені (2). 

МММ
ФФФЕЕЕЕ



124 ВАРЕНИКИ ТА ГАЛУШКИ

Вареники із присоленим сиром. 
с. Дрижина Гребля Кобеляцького р-ну 

Полтавської обл. 2016 р.
Світлина А. Кудінової

Вареники з м’ясом. м. Київ. 2018 р.  
Світлина О. Щербак

Галушки з куркою.  
смт Нові Санжари 

Полтавської обл. 2018 р. 
Світлина М. Голені

1–2 – процес 
приготування 
вареників. 
Херсонщина. 
2017 р. Світлини 
Я. Ставицької1

2

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
анжари 

М
анжари 

тавської обл. 2018 р. 

М
тавської обл. 2018 р. 

тлина М. Голені

М
тлина М. Голені

МММ
ФФФГалушки з куркою.  ФГалушки з куркою.  ФФЕЕЕЕ



125ВАРЕНИКИ

Вареники гречані  
(з гречано-пшеничного 
борошна)  
із сирною начинкою.  
с. Плоске Кременецького р-ну 
Тернопільської обл. 2018 р. 
Світлина О. Головка

Вареники з капустою 
(«на пару� ). м. Городище 
Черкаської обл.  
Світлина М. Олійник

Вареники.  
с. Шаповалівка Конотопського р-ну 

Сумської обл. 2009 р. 
Світлина Н. Литвинчук

Вареники з картоплею.   
м. Кременець 

Тернопільської обл. 2013 р. 
Світлина Н. Стішової

http://www.etnolog.org.ua

ІММММ
ФФФЕ
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Налисники з маком та шоколадною 
посипкою. с. Велимче Ратнівського р-ну 

Волинської обл. 2016 р.  
Світлина Л. Босої

Процес приготування налисників 
із сиром. смт Муровані Курилівці 

Вінницької обл. 2018 р. 
Світлина Б. Сауляка

3–4 – процес приготування млинців з м’ясом. м. Київ. 2018 р. Світлини О. Щербак

1–2 – процес приготування 
млинців із грибами. 
смт Нові Санжари 
Полтавської обл. 2018 р. 
Світлини М. Голені

1

2

3 4

http://www.etnolog.org.ua

ІІІ3–4 – процес приготування млинців з м’ясом. м. І3–4 – процес приготування млинців з м’ясом. м. МММ3–4 – процес приготування млинців з м’ясом. м. М3–4 – процес приготування млинців з м’ясом. м. 

ФФФФФ
4

Ф
4 ЕЕЕЕ
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Кулеша. с. Микуличин 
Яремчанської міськради 
Івано-Франківської обл. 
2012 р. Світлина М. Курінної

Приготування бануша 
на відкритому 

вогні. с. Буковець 
Верховинського р-ну 

Івано-Франківської обл. 
2012 р. Світлина О. Таран

Куліш козацький. м. Берислав 
Херсонської обл. 2011 р. 
Світлина Л. Босої

Каша гарбузова. смт Замглай 
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. 

2010 р. Світлина О. Щербак

http://www.etnolog.org.ua

ІІІММММ
ФФФ

К

Ф
Куліш козацький. м. Берислав 

Ф
уліш козацький. м. Берислав Куліш козацький. м. Берислав К

Ф
Куліш козацький. м. Берислав К
ХФХерсонської обл. 2011 р. Ферсонської обл. 2011 р. 
СФСвіФвітлина Л. БосоїФтлина Л. БосоїЕуліш козацький. м. Берислав Еуліш козацький. м. Берислав Еерсонської обл. 2011 р. Еерсонської обл. 2011 р. 

тлина Л. БосоїЕтлина Л. Босої

2010 р. 

Е
2010 р. 
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хіба там шось, шо дес заколє якогос баранчика або шо. 
А так переважно усьо молошне – варєт бануш, куле-
шу, вурда, бринза, яєшниця.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Кулеша: засипаєш у воду у кіт-
лик, закипіла, сиплєт кукурудзєну муку, поварив десєт 
хвилин. [Ви знаєте міру?] Я  Вам це не можу сказати, 
я знаю це так собі наугад, а я так не годна точьно ска-
зати пропорцію. Та й так варит кулешу. А бануш – ба-
нуш варитси на самій сметані, тоже кукурудзєна мука, 
береси сметанку сьвіжу з молока, таку но ріденьку, 
і  засипаєси тоже так муку, і  підбиваєси, та й варитси 
бануш. До того роб’є гуслєнку таку – варит молоко, та 
й то закваску кидают, та й така гуслєнка. [Молоко] таке 
майже, як то, шо від корови надоїв, отаке чуть тепле, 
і в то кидают закваску, і таку гуслєнку, та й з цим їдє 
бануш. [Закваска – це те, що залишилося від попере-
дньої гуслянки?] Так. Як перший раз робити, то треба 
квасної сметани, дуже загустої, густої, аби така при-
квасніла, та й тоже так лижичьку кидаєш серед банки 
ци у шо вже там. [...] То з шлунка телятка роблє бринзу. 
Має бути шлунок. Взимі, коли ріжут телятка, вони за-
бирают засушених цих шлуночків і там собі розводют 
один шлуночок на трилітрову банку теплої переваре-
ної води, і півстакана сиплют того на котел молока, та 
й так все скисає, робитси такий так єк би кисляк, це 
вибиваєси, потому сціджуєси в цідилах, робитси сир, 
а з сира – бринзу. Таке спеціальне є, називаєси «бати-
лев», таке, на такий-во кружальчик, такий деревлєний 
зроблений, та й такий дротик, та й то так. Не треба ба-
гато бити. Були дерев’яні паличьки, із молодої смерічь-
ки такі зроблені. Та й так і молоко цідили – такі були 
рамки зроблені, клали марлю, а на марлю клали фою з 
смеречьини і крізь ту фою цідили молоко. Фоя не попа-
дала, це сьвіженьку ймили кожний раз. [На гілочках?] 
Так, так. [...] [Потім що робили із бринзою?] В цідилах 
сціжуєси, аби жинтиця стекла, потому сир викочуют 
на такі дошки, і  дим, тут ватра горит, крізь дим, дим 
продимлює його, він вистоюєтси, робитси сухий, тогди 
перемелюют на млинку ти й б’ют бринзу уже в бербе-
ниці. Я не памнєтаю, аби не було млинків. Ну, то такі 
м’єсорубочки, лиш бірші. [Металеві? Куповані?] Так, 
так. [На полонині] і масло били, вурду варили на ций 
жинтици, шо після бринзи. Сиплеси в то свіже молоко, 
свіжого молока трошки в ту жинтицу, та й трохи така, 
квасної тої жинтици, шо вже стоїт збоку собі в берівоч-
ци. Та й то варитси, варитси, та й стає зверьхі таке, єк 
сир. Та й тоді знову відчіджуєси на цідилі, та й з того 
вурда. Вурда, та й масло б’ют. [Вурда – густа?] Таке саме, 
єк бринза, лиш воно не аж таке сухе, воно смачніше. За 
вурдов дужче, бирше хотє вурди, ніж бринзи. Вурда – 
така ніжна страва, легка. [Бринзу колись так само дуже 
солили?] Так, бо єк ше є овече молоко, то воно хочье 
соли, бо єк не дасте соли, то воно жирне та й робит-
си зараз червоняве, кидає такий червоний колір, та й 
робитси таке, як масло, таке, як клей. Тому воно хочье 
солі. А вурду – ні. Та в мене є дес трохи, дала би Вам по-
кушати вже. [У чому збивали масло?] Так, як бочка, та 
й заверчувалоси так у сьтіну, та й така корба, і так собі 
крутили. Робили сверликом таку дирку в сьтіні, так й 
так крутили. Масло дуже полонинске добре, воно і не 
портитси. Овече масло ліком. Дес таке є, шо ковтают по 
лижечци від язви жолудка, шос таке, але я, наприклад, 
це ні. Але тако кістки, або переломи, або шо – натиранє. 
Та й воно дороге.  [...] [Чи у Вашому селі хтось робив 

сирні коники?] Ні. То з Космача, відти. Там є, а у нас – 
ні. То хіба хто лиш таке для себе дес у хаті. Це у нас усе: 
бринза, масло, будз, сир продают, а ці «коники» – це ні.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Кулешу варили, до кулеші сала 
втоп’єт нашого такого сільского, ото там знов смета-
ни, є, шо кури брав чоловік. Від хати бере [сало], со-
лене у бербеницях, воно у мене стоїт у таких діжках, 
і бере туда солене, і там собі нарізают, жарут, та і то, 
шо кури були, шо брав і бив, і були єйця, а як ніт, то 
лиш сметану, ну, та й бринзи ще зверьхі, та й отаке-
во. Ну, та й борщ варєт, обов’язково це берут. [Там на 
полонині вони щось сіють, садять?] Ні, нічьо. Усе з 
собов, бо то ньеможльиво. Буряк брав та й барабуль-
ку, та й усьо, бо там ньеможльиво, там погодні умови 
не такі, холод, та й така, шо то барабулька, дуже? Дес 
цибулю є, шо садили собі, та й таке. А то треба дуже 
обкласти, бо то худоба лізе, шо то, то треба добрий 
пліт обкласти, худоба йде вскрізь. Та й так, шо це від 
хаті бере, барабулю бере від хаті, буряк від хаті, цибу-
лю від хаті, чєснику. Таку бере [капусту] – січену даю, 
з бочьки набираю в слоїки, те й, і бере капусті туда, 
і бере фасуль та й бере єблук сушених, таких сушениц. 
В п’єтницу вони постєт, він собі вари фасулі.

ХЛІБ Печьу [хліб] переважно пшенишний та й додаю 
кукурудзяної муки трохи, пшенишний з кукурудзя-
ною. А житній хліб ми суда не пекли, я знаю, в нас є 
родина в Ланчині, туда житній хліб печут. [Де це Лан-
чин?] Та за Яремчем туда. [То там печуть житній хліб 
на заквасці?] Так, так. Та й такий, на лопаті так сажє-
ют, дуже то добрий хліб, але в нас це – в мене піч ве-
лика, багато йде, п’єтнацять хлібів. [Пшеничний хліб 
уже не на лопаті випікають?] Ні, такий собі у формах, 
та й на дріжджьу, та й так. [Чи додаєте кукурудзяного 
борошна?] Трошки. Запарєю я її перший раз окропом, 
воно трошки пропаритса, та й завжди даю пшенишну 
муку, та й додаю дріжджі, та й усьо. Раз [зійде тісто], 
а потому ще раз. Рідше так замішую, а потому прокис-
не з півгодинку, потому замішу собі звичайно, та й ше 
знов з півгодинку, а потому накладаю у форми, воно 
коли підросте вже на повну форму, то вісаджєю в піч. 
[Скільки часу печеться?] До години та навіть швид-
ше. То кукурудзяний, і  так давно пекли самий куку-
рудзяний, бо то в нас давно кукурудзи родили лиш, 
то треба довше кукурудзяний. Запарювали, а потому 
пекли. То то в такому кориті дерев’яному, то корито 
не мили, старалиса не мити, би воно мало так, знаєте, 
свою закваску. Це обибрали, обибрали тісто, поклали 
корито собі в комору, та й потому в цім кориті далі, 
тім самим. А це тепер – ні. [Кукурудзяний хліб теж на 
діжджах?] На дріжджьех, і щье баба так клала, лишєла 
тіста, знаєте, того брала та й поклала собі на тарілочку, 
аби воно засохло, а коли треба, розмочьела, воно так 
підросте, знаєте, бі гриб. Але я це не робила, я лиш ви-
діла, як баба робила. Ми суда прийшли до баби, тут 
баба жила чоловіча, ми з бабов си тут лишили жити. 
То я це лиш виділа, як баба робила, а я це не робила. 
Вже баба пекла у формах. Та було – якіс перевертани-
ки пекла на листю капусьтєнім, такий є з капусти лист, 
розумієте, та й то клала. Всередину клали ше й жме-
ню бринзи, та й так стулювали такий, єк вареник, але 
бирший такий, то це називалоси «перевертаники». 
Кропу щье туда або черешні, як є деревні такі, чьорні, 
клала баба черешень на то та й то переверне, та й то 
потому з черешньов, з афинами такі добрі переверта-
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уже не на лопаті випікають?] Ні, такий собі у формах, Фуже не на лопаті випікають?] Ні, такий собі у формах, 
та й на дріжджьу, та й так. [Чи додаєте кукурудзяного Фта й на дріжджьу, та й так. [Чи додаєте кукурудзяного 
борошна?] Трошки. Запарєю я її перший раз окропом, Фборошна?] Трошки. Запарєю я її перший раз окропом, 
воно трошки пропаритса, та й завжди даю пшенишну Фвоно трошки пропаритса, та й завжди даю пшенишну 
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ною. А житній хліб ми суда не пекли, я знаю, в нас є Еною. А житній хліб ми суда не пекли, я знаю, в нас є 
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ники були. А так, як на піст, капусти могла накласти. 
Ну, таке всєке, єк хто міг. Ну, то вже на свята то колачь 
переважно. [Пшеничний?] З вищого сорту, так. [У те 
тісто додавали яйця?] Ну, єк заходит на скоромну дни-
ну, то давали, а так як на Сьвєтий вечір, то нє. Круглий 
[калач], там ставивси стакан, в дірку, та й усьо. [Із тим 
стаканом випікалося?] Випікалоси. Склєний стакан. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Кумам – хресним батькам – домаш-
ні батьки дают три колачі, а  вони вже там на колачі 
став’ют хто гроші, хто якіс подарки. Яка вродила, 
мама дає кумови, а тато дає кумі ці колачі, а вони кла-
дут на колачі або гроші, або подарок, хто шо єк має. 
[На хрестини] калачі несут те й обов’язково там або 
цукор, або манка, або якіс крупи, так, та й це дают за 
здоров’є своїх дітей, наприклад, або внуків, як я уже, 
там вже в мене унук.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
[Скільки страв готували на Святий вечір?] Двана-
цить. То так, як усі – пшеничка варитси, кутя, голубці, 
пампушки, бурачинка, гриби. [Що таке «бурачинка»?] 
Бураки з грибами. Бураки варені та й проквашені, та 
й це то заряжено олієм. А пироги переважно ми ро-
бимо з маком, салат капустєний, фасулі заправляємо 
олієм. Узвар обов’язково, це таке з сушениц. [У  Ва-
шому селі кажуть не «кутя», а  «пшениця»?] «Пше-
ниця». А  в пшеницу даєси мак, мід, цукор. [Коли її 
їдять?] На початку покушєти, а потому вже. [До сте-
лі кидали?] Ні, ні. Я  то виділа по телевізору, а  у нас 
нема таких традицій. Ми просто собі помолимоси, 
перший раз засьвітимо сьвічьку, помолимоси, сєдає-
мо за стіл та й перший раз покушали пшеницу, а по-
тому вже їсть хто собі шо захоче, хто рибу тоже, бо 
є такі, шо не їдє рибу, у  нас рибу кладут  – там рибу 
таку, оселедец, суху зварити, борщь писний, так, шо 
на дванаціть страв гет напрєтує. [Чи обходили худо-
бу?] Так. На Сьвєтий вечір, як сідаємо їсти. Я готую 
стіл, а чоловік іде та й даст худобі. Худобу собі поку-
тає та й дає цеї куті, пшениці цеї, аби поїли. А бирше 
таких ньи, нема в нас таких традицій туда, ми не ци-
вілізовані. Я то чула так по телевізору, но у нас цего 
нема, у  нас просто собі, звичайно  – перехрестивси, 
помоливси і без жадних придибашок та й без жадних  
ворожок.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» [На Святий вечір теж 
дають за прости Біг?] Так, перший раз дійсно так  – 
чьоловік покутає худобу і несе аж туда до сусідки за 
померлих, за прости Бі[г], а тоді молимоси і сєдаємо 
їсти. Тоже так несе кутю, ну, пшеничьку набрану, там 
пироги вкладу в миску, зверьхі колачь, хліб, сьвічька 
в одній мисці. То це несе за прости Бі[г]. [Він залишає 
з мискою?] Так. [А  потім ту миску не віддають?] Ні, 
ні. Та й вони приносєт до нас тут, таже вже так собі 
принесли, отак одні до других, так переважно кожно-
го року хто до кого йде. Я знаю, шо я маю до них піти, 
вони знают, шо мают до нас прийти, бо у мене тато з 
мамов дальше туда-во, шо мені тєжко туда у це всьпі-
ти, ми собі до сусідів.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ У нас 
діти ходєт за боханцем у кожну хату [в Живний чет-
вер], так шо є, шо по сорок дітей приходит. Приходєт з 
цего села, з Рожна, з Бабина приходєт. Приходєт діти, 
шос треба дати за прости  Бі[г]. Та й перед Живним 
четвергом таке ворожєт, шо треба ватру запалити на 

городі, таке, ніби дідуха такого спалювати. Ну, по-
чистили садовину, потеребили з саду то-во та й то на 
город наношуют діти, та й в середу ввечір палєт, май-
же на кожнім городі горит ватра перед Живним чет-
вергом. [Чи працюють у четвер перед Великоднем?] 
Роб’ю в четвер, роб’ю помежи це, шо діти приходєт, 
роб’ю, бо отако: й худоба, й робота. В п’єтницю вже ні, 
бо п’єтниця є строгий пист, та й це п’єтниця Велико-
дна, то це в п’єтницю плащьенницу виносє в церкви, 
ідеси до церкви, то в п’єтницу не робитси, а в четвер 
роб’ю. [Коли Ви печете паски?] Як це перепічки, шоб 
бирше, то печу в четвер, я не вспіваю всьо в суботу. 
А дору, таку пасочку, то печу в суботу. [У тісті для па-
сок] вже бирше цукру, бирше яєц. У нас печут паску, 
печут перепічьку таку та й ше кладут зверьхі такі на-
вертники на Великдень, за прости Бі[г] давати одне 
другому, за душу. Коло церкви, де сьвєтили, то й так, 
ну, хто рядом стоїт, тому давали [за прости Біг]. Дає-
си за родичів. [Ви даєте комусь, а хтось дає таке саме 
Вам?] Так, такий обмін. [Багато випікали тих перепі-
чок?] То в мене тому й піч така вельика. В нас у хаті ще 
була піч така тоже. Як після Великодніх свєт до Спаса, 
то писанки. [Писанки писали для того, щоб роздава-
ти?] Так. Сьвєтили й писанки. Як виходє з церкви, то 
є писанки, та й потому до Спаса дают ще за прости 
Бі[г], діти приходєт до нас. Ну, сьвєтєт і [біле] яйце, 
але писанку писали таку, «галунка» називаєси, я знаю, 
шо в один колір закрашена, і цеї галунки всі мают по-
куштувати. В червоний, там хрестики можут бути бі-
ленькі на червоному кольору. [Шкаралупу з галунок 
треба] або спалити, або я закопую в городі, коли сажу 
барабулю, то закопую там, то кажут, шо буря так не 
б’є. Ну, єк сажу, то поклала, та й не в кожну ямку. То 
сьвєчене, шоб не роскидати. Умиваютса рано в писан-
ці, як ідут до церкви, то кладут шос золотого у тарілку, 
та й писанку цу, та й гроші такі, ну, рублі це тепер, об-
шем, копійки, та й у тім умиваютса, в тій воді. Кажут, 
шо це на богатство. Це на Великдень рано, як підут до 
церкви. [«Дора» – це спеціальна якась паска?] Ні, не 
спеціальна, ну, паска, але чос кажут «дора», така ве-
лика вона має бути, найбирша паска. Та й це ріжеси 
її на кусочки, кладеси в усі мисочки, шо даєси за про-
сти Бі[г], за душу, та й у кошичок її, та й додому не-
сеси. Я перерізаю, так кладу на середину у кошик, на 
цу солонину, відси, там ковбаса, сир, хренівка, масло, 
сіль сьвєчена, обов’язково в маленькому стаканчику 
кладу. А  це кусочки, решта, то накладаю в мисочки, 
там шос знову такого самого і  зверьху ці перепічки, 
шо я казала, то це я даю за душу, а цей кошик, єк за-
вертаєтса д’хаті, та й з кошика їсться.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [Чи ходили через 
тиждень після Великодня на кладовище?] Та і стара-
ются у суботу йти, покласти віночьки на хрести та й 
сьвічьку засьвітити, а  потому в сьвєта собі йдут на 
гріб, хто коли. А таке у нас німа, як ото, шо накривают 
гроби, то того в селі у нашім німа. У нас цвинтар так у 
березі, оце тут то неможльиво. А туда селами, то є. [...] 
[Коли дають за прости Біг?] Ну, даєси і в Задушні су-
боти – Задушна субота перед Зеленими сьвєтами, пе-
ред Дмитрієм, коли служба си правит у церкви, та й 
перед Юрієм, то це знову дают собі за родичів, та й 
коли храмові дни, у нас на Спаса, наприклад, одпуст, 
на Михайла, то тогди тоже, так, то у храмови дни тоже 
дают там, хто шо може собі надати там родичам.
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лі кидали?] Ні, ні. Я  то виділа по телевізору, а  у нас Флі кидали?] Ні, ні. Я  то виділа по телевізору, а  у нас 
нема таких традицій. Ми просто собі помолимоси, Фнема таких традицій. Ми просто собі помолимоси, 
перший раз засьвітимо сьвічьку, помолимоси, сєдає Фперший раз засьвітимо сьвічьку, помолимоси, сєдає- Ф-
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але писанку писали таку, «галунка» називаєси, я знаю, 
шо в один колір закрашена, і цеї галунки всі мают поФшо в один колір закрашена, і цеї галунки всі мают по
куштувати. В червоний, там хрестики можут бути біФкуштувати. В червоний, там хрестики можут бути бі
ленькі на червоному кольору. [Шкаралупу з галунок Фленькі на червоному кольору. [Шкаралупу з галунок 
треба] або спалити, або я закопую в городі, коли сажу Фтреба] або спалити, або я закопую в городі, коли сажу 
барабулю, то закопую там, то кажут, шо буря так не Фбарабулю, то закопую там, то кажут, шо буря так не 
б’є. Ну, єк сажу, то поклала, та й не в кожну ямку. То Фб’є. Ну, єк сажу, то поклала, та й не в кожну ямку. То 
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ці, як ідут до церкви, то кладут шос золотого у тарілку, Фці, як ідут до церкви, то кладут шос золотого у тарілку, 
та й писанку цу, та й гроші такі, ну, рублі це тепер, обФта й писанку цу, та й гроші такі, ну, рублі це тепер, об
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ти?] Так. Сьвєтили й писанки. Як виходє з церкви, то Ети?] Так. Сьвєтили й писанки. Як виходє з церкви, то 
є писанки, та й потому до Спаса дают ще за прости Еє писанки, та й потому до Спаса дают ще за прости 
Бі[г], діти приходєт до нас. Ну, сьвєтєт і [біле] яйце, ЕБі[г], діти приходєт до нас. Ну, сьвєтєт і [біле] яйце, 
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шо в один колір закрашена, і цеї галунки всі мают поЕшо в один колір закрашена, і цеї галунки всі мают по
куштувати. В червоний, там хрестики можут бути біЕкуштувати. В червоний, там хрестики можут бути бі
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ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО [Що готують на 
Храм?] Хто шо має. Холодец. Є  такі, шо попадає на 
писні дни Храм, тут уже в сусідному Рожні то роб’єт 
лиш писні страви, а у нас це собі скоромні страви, сту-
динец, шо там, салати та й ковбаси роб’єт. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ У нас давно є коптілка. Баба збері-
гала [сало] у бочьках. [То великі рахви на сало?] Так, 
а меньчі – на масло. Дуже багато такі, шо у банки за-
кладают собі, та й тако-во. Я собі кладу так: насолюю 
дуже, аби дуже так, засипаю, і всьо, і воно в мене таке 
смашне, ни чути ничим. [...] А наші батьки [займали-
ся] землеробством, ягоди садили та й сад, продавали, 
тато возив яблука туда в Росію. [Що Ви називаєте «яго-
дами»?] Ну то такі є суниці, а є така домашня суниця, 
справжня домашня суниця, то приїхали заготовува-
чі, брали. Лиш то називаєси «лісова», а ца називаєси 
«городня», домашна. То їх продавали, мінєли за муку, 
мінєли за зерно. Та й так з того жили. Худобу тримали, 
та й землеробство, скотарство, і бирше ніхто нікуда.

ПОСУД, НАЧИННЯ Глиняні все засували в пічь, це ка-
зали «горщик». Є у мене такий глиняний великий гор-
щик. [А якщо дуже великий, то як він називався?] У нас 
казали «банєк», «горнец». А таке, як кулешу [готувати], 
то це кітлик. [Його купували?] Так. Такі спіжаві такі 
кітлики. Є в мене то. Були розписані [миски]. То в мене 
вже нема. [Називали] «миска». А полумисок – то така 
мілка мисочка, плоска. І такі дорожчі були, файні, роз-
писані, їх старалиси кругом образив так...

c. Кобаки
Записала Н. Боренько 21 червня 2012 р. у с. Кобаки  

Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 
від Радиш Наталі Назарівни, 1958 р. н. 

КУХАРКА Раньше то тота кухарка, котру нанімали собі 
газди, то пекла [калачі]. А тепер заказували, заказува-
ли у пекарні. Це мала би кухарка пекти, та, шо найма-
ється, кухарка там, ну, помогают сусіди місити колачі, 
то все. Шукали собі таку кухарку, шо бирше-менче до-
бра була, така, шо вже знают, і наймали, аби то всьо 
було добре.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Наприклад, є  хресні батьки, мат-
ки, то там є дві пари чи три пари, то цим усім малося 
пекти колачі. Батькам, маткам – трохи біршого розмі-
ру, а дружби, дружки – меншого розміру. Ну, хто собі 
має, богатший такий, то може пекти колачі, давати по-
вністю колачі на всьо весілля, не давати хліб, а хто так, 
тепер нарізают, тепер уже нарізний хліб берут собі в 
кульочках, як є, і так накладают, звичайний хліб. Але 
й хто пече колачі, до цего ще й такий хліб дают, бо то 
не всі колач їдют, дехто любит, шоб таки хліб. Сам ко-
лач [подають]. Коли молоді ідут з хати, мама з татом 
мают вирядити з двома колачами на рушниці з хати, 
мама просто дає з татом своє благословіння, тако пе-
рехрещує їх три рази тими колачами, і вони собі вже 
йдут до церкви, а ті колачі лишаютси дома, а до церкви 
[беруть] три колачі, шо мают бути в церкві. [Хто несе 
калачі до церкви?] То вже там або матка, або батьки, 
завивают тако у хустку білу і так у руках. У нас напере-
ді, єк іде пішки молода до церкви чи молодий, то собі 
таких двох маленьких діточок чи там чотирьох діто-
чок берут, і з такими колачиками на руках чи тако собі 
за руку, за кінчики, і йдут напереді собі з молодими. 

Хто собі хоче, цу традицію дотримує, а  хто не хоче, 
не дотримує. [Калачі] там і залишилися в церкві. А ті 
[калачі, якими благословляли,] залишилися вдома, і, 
коли вони вертаються, знову стеле це біле полотно 
таке від порога, і ці молоді мают, як вони ідут по цьо-
му полотні до церкви, так їх має мама з татом зустрі-
ти, це полотно розстелити, і це приходят з церкви, і з 
цими колачами мама з татом уже так має їх приймити 
до хати, як вирєдила, так має приймити, ну, там уже 
каже: «Прошу, діти, вас до хати, на щастя, на долю, би 
вам всьо було добре». [...] На другий день вже роздают 
колачі, ну, це вже получається так, бо це ж сутки на-
буваютса, та й вже так, шо вже на другий день, май, 
видите, перед ранком вже, коли молодий має молоду 
прийти скупити, якшо він з другого села.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Я лиш страву це Вам можу назва-
ти – закуску, це є така закуска. Готується з кормових 
буряків, це традиція від давних-давен іде і по сьогод-
нишний день. Єк нема цеї закуски, то не є весілля в нас, 
єкби цего не було на столі, то такий би вже був шум 
за столом: «Шо це є, шо нема закуски?». Це готується 
з кормових буряків. Уже там тиждень до весілля, схо-
дяться сусіди, чистять всі буряки і ріжут тако солом-
кою дрібненько цей буряк, і це собі заливається водою 
теплою, і  воно так собі чуть як би прокисає, і  всьо. 
А  вже тепер по-сучасному добавляють оцет, але так, 
як по-давному, то так робили. Але то собі кухарка, як 
котра. Після того буряк той зварити, шоб він був зва-
рений, вже той прокислий буряк цідиться, вариться до 
готовності і заправляється: жариться цибуля з олією. 
Можна добавити трошки запашного олію, і такий цей 
рафінований так, як тепер, і трошки запашного, чуть-
чуть, небагато. Так, аби не був дуже, не давало велику 
гіркоту. І цибульку цю заправляєте, товчеться часни-
чок, дається часничок, і всьо. Коли вже то всьо зготов-
лено, подається на столи – зверху грибочками, сушені 
гриби мают бути, варені сушені гриби посиплені звер-
ху тако, ну, як котра кухарка собі зробит, є, котра собі 
може перемішати та й так подавати, але так май серві-
ровка краща. А шухи – це йде з червоного буряка, а це 
кормовий білий буряк. Білий буряк, кормовий, ми ним 
корови годуємо, так, але ні цей, шо цукровий, а кор-
мовий буряк, він такий ше ліпший, шо цей, шо шухи, 
такий добрий, дуже добрий. То в нас, як нема цего на 
весілю, то це вже шум такий за столом: «А шо є, шо це 
нема свекли?». Так і кажут «свекла». Ну, воно так, як 
до холодних страв – холодні страви покладені, це всьо, 
і це має бути вже. [...] Холодец тоже давно варим – хо-
лодец, студенец. Що щє? Сливки сушені здавна йде. 
Сливки сушені відварюють і  можна начиняти горі-
хами, можна не начиняти, лиш так посипати збитою 
сметаною. Тепер так роблять, раньше не знаю, чи так 
робили, як був цукор, може, й цукром посипали, лиш 
так просто, може, відварені давали. То вже тепер по-
сучасному придумуют всяке. В нас багато страв було 
так, шо я вже не годна й сказати. Ну, м’ясне – це само 
собов, холодец – це само собов, ковбаси різних видів 
там свої, це в нас свої вироби, свині свої. «Дрогобицку» 
роблять, вітчино-рублену роблять, звичайну домашню 
роблять. Вітчино-рублена – це йде рублене м’ясо таке, 
може бути з тміном, може бути без тміну, нарізають і 
так набивають в кишку, це все м’ясники оці, шо нані-
мають їх, і вони це всьо виробляють м’ясне, сальцисон, 
паштет, по рецептах це все вони роблять. [М’ясники – 
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єкби цего не було на столі, то такий би вже був шум 
за столом: «Шо це є, шо нема закуски?». Це готується Еза столом: «Шо це є, шо нема закуски?». Це готується 
з кормових буряків. Уже там тиждень до весілля, схоЕз кормових буряків. Уже там тиждень до весілля, схо
дяться сусіди, чистять всі буряки і ріжут тако соломЕдяться сусіди, чистять всі буряки і ріжут тако солом
кою дрібненько цей буряк, і це собі заливається водою Екою дрібненько цей буряк, і це собі заливається водою Етеплою, і  воно так собі чуть як би прокисає, і  всьо. Етеплою, і  воно так собі чуть як би прокисає, і  всьо. 
А  вже тепер по-сучасному добавляють оцет, але так, ЕА  вже тепер по-сучасному добавляють оцет, але так, 
як по-давному, то так робили. Але то собі кухарка, як Еяк по-давному, то так робили. Але то собі кухарка, як 
котра. Після того буряк той зварити, шоб він був зваЕкотра. Після того буряк той зварити, шоб він був зва
рений, вже той прокислий буряк цідиться, вариться до Ерений, вже той прокислий буряк цідиться, вариться до 
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місцеві?] Місцеві, хлопці такі, котрі мають до цього дар, 
бо не кожен може це робити. Це вони собі від себе по-
научувалися так, від Бога, бо освіти ніхто з них не має. 
Десь тако, може, по фабриках ходили, шось там узна-
вали, а вже собі по-своєму зробили, по-домашньому. 
І то зовсім друге, бо знаєте самі, шо фабрика – то там 
є багато хімії, а тут всьо своє, всьо таке має бути до-
стойне. Кури копчені ці, тепер, як то кажуть, ляжки, 
копчені кури – бирше переважно в м’ясне це йде, а так 
салати різні, салат «Олів’є» обов’язково має бути, те-
пер там різні: і «Черепашка» якась, роблять, і «Шубу» 
дехто є, шо дає, ну, сельодка, це всьо йде, це всьо має 
бути, заливне обов’язково. Я знаю, шо кури ці цілі да-
вали начьинені, ребра начьинені, барабулі мают бути 
переважно, якшо тако весілє, шо вже така барабуля, 
шо немолода, то пюре в основному тако, до того там 
уже м’ясо, голубці – це навіть мови не може бути. [Го-
лубці із чим?] Тепер рис. Дехто дає крупи, дехто не дає 
крупи кукурузяні, як хто любе, але переважно рис. Да-
ють підливку, можуть не давати підливку. Як хто собі 
закаже, як газдиня собі хоче, так кухарка робе, кухарка 
приходе, всьо тобі каже. Голубці і начинка, на другий 
день начинка це має бути з борщем, або з цеї білої све-
кли, або з червоної до начинки, або бануш до голубця. 
Бануш – це є з кукурузяної муки на сметані, до цього 
можут бути бриндза або гриби такі, смажка така ва-
рена. Страв багато дають таких. Знаю одно, шо кожна 
хазяйка, газди, котрі роблят весілля, то роблют так, аби 
не було на знизку, аби було шо їсти.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Свя-
тий вечір – то має бути дванацять пісних страв. Ста-
раємося то. А так то вже на другий день, то вже собі 
готуємо таке, як і на весілля, по можливостях своїх.

ПОМИНКИ Є те, шо хто собі за прости Бі[г], як хоче, то 
робить обід коло хати чи там, де вже собі хочє, а хто 
хочє – може так хатами рознести за прости Бі[г], хто 
шо може, до колача, колач там чи хліб, хто собі шо 
хоче – можут бути мандарини, можут бути конфети, 
переважно це. А так з їди ничьо. А хто хочє – може і 
їду зробити так. Але як їду, то переважно коло хати. 
[Це відбувається кілька разів на рік?] Вже це в кожної 
людини, хто собі як подумає. А, наприклад, сьогодні, 
завтра можна буде собі за прости  Бі[г] тоже давати. 
Субота  – це є такий день, як сказати, поминальна 
субота. Хто собі подумав, шо хочеться дати за про-
сти Бі[г] за своїх родичів чи за кого, це собі може дати. 
А може там, наприклад, так, як я собі – чи за рік, чи за 
півроку там, уже так собі кожен має своє.

ПОСТУВАННЯ Лічно я за себе можу сказати  – я  вже 
дванацять років п’ятницю постую, ну, їсти їм, але все 
пісно, бо таки так, шоби не їсти, не годна. Такий прий-
шов момент, шо так собі подумала, і так, як собі по-
обіцяла в п’ятницю постити, і всьо, відвороту не було 
вже. Це мене просто вже переслідувало, і  були такі 
моменти, шо я забувала, але приходив такий момент, 
шо нагадало мені, і снилося навіть, шо як це ти так – 
пообіцяла і не виконуєш? Це вже так – як пообіцяєш, 
і треба виконувати. [Ви пообіцяли через якусь подію?] 
То не мож сказати, шо то була подія, то просто була 
якась така сімейна трошечки криза в хаті. Коли трош-
ки стало мені інакше, добре, то я пообіцяла, шо буду 
в п’ятницю постити, і  так по сьогоднішній день вже 
дванацятий рік. [Перед Великоднем] Жилний чет-

вер, Живний четвер. [Тоді все миють?] Ну так, чисто 
миють, той тиждень іде такий пісний взагалі. [Чи на 
останньому тижні Великого посту можна їсти рибу?] 
В останній тиждень так, наскільки я знаю, у п’ятницю 
можна з’їсти рибу, а так цілий піст Великодній риба, 
по-моєму, не їсться, так, наскільки я оце усвідомлена 
у цьому, то п’ятниця Великодня – можна з’їсти рибу. 
Такі пости, Різдвяний там, то щє можна з’їсти рибу, 
а от іменно оцей Великодній піст, то, наскільки я осві-
чена у цій справі, в п’ятницю можна з’їсти рибу.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Усікновення голови. В той день, 
кажуть, шо не можна нічого різати, де є голова, – чис-
нок, цибуля, капуста. І Ви знаєте, шо я не можу сказа-
ти, наскільки це правда, чи це можна назвати збігом 
обставин, але або того року, або тамтого року зі мною 
лічно було таке, шо я просто забулася, в цей день шось 
я різала, і Ви знаєте, шо так мені було шию скрутило, 
шо я дві неділі не могла з того вийти. І це так, шо я 
забулася просто, шо це не треба, чи цибулю різала, чи 
шо, знаю, шо навіть дома я не була тоді в той час, була 
в гостях, і це так якось просто випустила з виду це. 

НАПОЇ [З  яких пір робили самогонку?] Здавна. Я  так 
пам’ятаю, ми такі малі були, де то можна було коли це 
робити, та де, йой, то би було не знаю шо. А ми такі 
малі були, а то була ця стара хата, позабивали коци-
ками вікна так щільно, аби не було світла видко. Я так 
це пам’ятаю, шо ну. А то шо, в чому нас купали – ми 
вже такі, биршенькі такі, та й у ванні такій простій, та 
й вже тоди нас, горілка вариласи, а мама мусіла нас по-
купати, хоть купала тако, але в той день обов’язково 
мусіла покупати, як варилася горілка, бо вода тепла 
була. Газу не було, дрова були.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Робимо, але вже 
тако, як є, шо не продаю сметану на базарі, завертаю, 
то я вже не несу її на базар, я вже з неї роблю масло. 
[У чому Ви зараз робите масло?] Ну, в звичайну трилі-
трову банку два літри наливаю і накалатала, і вже. Ру-
ками, не маю маслобойки. То хотіло би ся мати й той 
доїльний апарат, бо дві корови тако дуже тяжко, зна-
єте, вже руки не ті, вже всьо, руки терпнут, поки здою, 
то я мокріська. [Як Ви доїте? Спочатку дві передні ді-
йки, а потім дві задні?] Так. Ну то вже на котрий бік 
корова стоїт, і так передні, а так задні, бо ці задні не 
мож так здоїти, поки передні не здоїш, бо ці так напу-
чені, шо не мож просто здоїти. [Що Ви частіше робите 
з молока – сир чи бринзу?] Більше бринзу, бо сир на 
половину, навіть на третину дешевше йде, ніж бринза. 
[Ви продаєте бринзу?] Так. Адіт, це сегодни лишилоси, 
та й вже будем самі їсти.

с. Космач
Записали Т. Косміна та Л. Артюх у 1982–1983 рр. 

у с. Космач Косівського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Никорака Лук’яна Миколайовича, 1911 р. н.,  

Дуденчук Марії Григорівни, 1957 р. н.,  
Горняк Марії Іванівни, 1920 р. н.,  

Линдюк Марії Василівни, 1901 р. н.,  
та Коб’юк Гафії Юріївни, 1922 р. н. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Свататься йдуть з хлібом і горівкою. 
Як приймають хліб  – згода, а  як відказують, то хліб 
забирають і вони собі йдуть. Запрошують на весілля 
молоді без хліба й без колачів. На весілля колачі не-
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їду зробити так. Але як їду, то переважно коло хати. Іїду зробити так. Але як їду, то переважно коло хати. 
[Це відбувається кілька разів на рік?] Вже це в кожної І[Це відбувається кілька разів на рік?] Вже це в кожної 
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субота. Хто собі подумав, шо хочеться дати за проІсубота. Хто собі подумав, шо хочеться дати за про
сти Бі[г] за своїх родичів чи за кого, це собі може дати. Істи Бі[г] за своїх родичів чи за кого, це собі може дати. 
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шо, знаю, шо навіть дома я не була тоді в той час, була 

Е
шо, знаю, шо навіть дома я не була тоді в той час, була 
в гостях, і це так якось просто випустила з виду це. Ев гостях, і це так якось просто випустила з виду це. ЕП ЕПОЇ ЕОЇ [З  яких пір рЕ[З  яких пір робили самогонку?] Здавна. Я  так Еобили самогонку?] Здавна. Я  так 
пам’ятаю, ми такі малі були, де то можна було коли це Епам’ятаю, ми такі малі були, де то можна було коли це 
робити, та де, йой, то би було не знаю шо. А ми такі Еробити, та де, йой, то би було не знаю шо. А ми такі 
малі були, а то була ця стара хата, позабивали коциЕмалі були, а то була ця стара хата, позабивали коци
ками вікна так щільно, аби не було світла видко. Я так Еками вікна так щільно, аби не було світла видко. Я так 
це пам’ятаю, шо ну. А то шо, в чому нас купали – ми Еце пам’ятаю, шо ну. А то шо, в чому нас купали – ми 
вже такі, биршенькі такі, та й у ванні такій простій, та Евже такі, биршенькі такі, та й у ванні такій простій, та 
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суть. Зустрічають молодих колачами, кажуть «хліб-
сіль». Перед молодим ставлять стіл. Молодого вгоща-
ють горівкою і хлібом, а молодий їм дає свою горівку 
і хліб як закуску. Медівники печуть і ріжуть на стіл у 
вазу, просто їдять гості. [...] На хрестини пекли кола-
чі. Мама пекла, нанашки [хрещені батьки], якісь рід-
ні. Баба-пупорізка зваласє «моша». Її брали на хрест 
і дві пари нанашок. Куми звалися «нанашки», а  діти 
[хрещеники] для них є «філена» й «філен». Колачі два 
несли до церкви. [...] Як знають про мертвеця, йдуть, 
хліба не несуть, тільки свічку до мертвеця. Колач і ко-
ровай печуть [на похорон неодружених], ломлять на 
цвинтарі. Тепер мало печуть коровай. Тепер і колись 
колачі печуть. Роздають тим, хто за столом. Тримба-
чеві три-чотири, тому, що хрест несе, тим чотирьом, 
що несуть до гробу, – колачі й рушники. Хто несе віко, 
на вікові кілька колачів, то їхні. І тим, хто вінки несе. 
Тому, хто копає гріб, – гроші й колачі.

ПОМИНКИ Як прийдуть в хату, давали миску задушну, 
два колачі одному-двом, хто сі прислужив. І курку да-
вали тому, хто клав у трунву. Тому, хто брав покійного 
за голову, то тому дають курку, коли йде з «празника» 
додому. А тому, хто за гуз тримав, нічого не дають. За 
прости Біг давали теля чи вівцю, як заможного хова-
ли. Як деревище ще у дворі, й дяк читає, випускали на 
подвір’я. Дітям за прости Біг роздають маленькі кола-
чики: «Най Біг приймає перед померлої душі (мами, 
тата – ім’я)». «Празник» – просять, що служилися біля 
мертвеця. На обід. Молилися. Ставлять пшениці, під-
солоджені медом чи цукром. Трошки треба покушать, 
беруть перше, а потому дають і горілку або й не дають, 
щоб не понапивалися й не співали. Пиво дають і вино. 
Колись тільки горівку ставили, пускали одну чарку, як 
є друга, то щастя. Як поїли, молилися. [...] На комаш-
ню – обід після того, як мертвого загребуть, – пекли й 
варили пироги з капустов, сиром, варили фасолю, пе-
кли хліб, колачі маленькі. Три дні – третини – не йшли 
на цвинтар. Лише обід робили і роблять в хаті. [Готу-
вали] пшеницю, борщ, голубці, вареники, студенець, 
кашу солодку – з пшона, тепер з манки на молоці, кис-
ле молоко. На поминки кличуть. Йдуть хатами, кли-
чуть сусідів, з фамілії. Бідних просять, тих калік, що в 
Бога славні, то їх треба закликати. Виделками можна 
їсти, колись ложками їли, бо виделок не було, а то й 
руками. У піст пісне їдять. На «празнику», на помин-
ках не чаркаються, лише на весіллю. А  то дві чарки 
пускають: «П’ю до тебе». Готують поминки у господі 
покійного жінки, їм дають хліб-колач. Сорок день  – 
так само, як три дні. У хаті [П]салтир читають, і обід. 
Запрошують і в півроку, і в рік. І більш не поминають 
в хаті. У  войну біда була, не поминали. Недоїдений 
хліб і колачі поминальні можна сушити на сухарі. [...] 
На сьомий день – обідниця – роздавали за померлим 
колачі. То наче тижньовик. Сороковина – збираютьсє 
вдовиці, поминають. Роковина – хто як. [...] Для тих, 
хто служив, ставили горячину – обід [за роботу]: ка-
пуста. Їм давали хліб. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ В року чотири су-
боти поминальні. Родичі несуть [на цвинтар] горівку, 
вино, стелють скатерті, кладуть голубці, студенець. 
Пшеницю не варять. Їдять, п’ють самі й просять лю-
дей на цвинтарі. Перша субота – перед Дмитрієм, ще 
субота  – перед говінням, Пущенням, перед Великим 
постом, ще субота Провідна – Проводи – тиждень піс-

ля Великодня, і  субота перед Трійцею, Свята неділя. 
І тепер ідуть, несуть на гріб все їсти, на Великодні – 
писанки. Не лишають на гробі, роздають все, що ли-
шилося, людям.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Борщ, юшка, каші пшоняна й 
кукурудзяна, кулеша. Голубці з капустою: дуже ма-
ленькі, розміром з великий палець руки, капуста свіжа 
чи квашена в пелюстках. Голубці загортають і в листя 
щавлю. Вареники з сиром. Кисіль, жур не робили й не 
роблять. Буреники – товчена варена картопля, куку-
рузна мука, сіль – перемішують, виробляють, мастять 
гуслинкою і запікають. Гуслинка – молоко вариться з 
двадцять хвилин, в гаряче додається кисленької сме-
тани, заливають у змащену сметаною глиняну посуду, 
і воно вкисає. Бринза, будз, сир. Шухі – відварені гри-
би [білі], варений буряк чистять, ріжуть соломкою, 
сіль, тертий чеснок, смажена цибуля, олія. До студен-
цю й м’ясних страв – цвітли – тертий буряк з хріном, 
оцтом, сіллю й цукром. Фасолю їдять варену до чесно-
ку, горохову юшку. П’ють горівку лише на свято, хто 
п’є більше, того «піяком» кличуть, не поважають, до 
роботи не беруть.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Короваю не було. Колись пекли ка-
лач, ставили в зерно й несли на весілля. Тепер замість 
калача печуть струцень і не ставлять його в зерно. Ко-
лач пекли за день до весілля, круглий, плетений утроє 
або уп’ятеро. А  струцні  – видовжені. Колач роблять 
із отвором посередині, щоб молода дивилася на мо-
лодого через нього. І  без отвору. Як квіточка. Отвір 
роблять баночкою, яку ставлять, коли печуть, тоді тіс-
то не спливається. Колач прикрашають гілками у пер-
ший день весілля. Брат молодої іде в ліс, рубає дерев-
це – вершок сосни. Ставлять два колачі один на один, 
і брат у дірку встромляє деревце. Колись відрізнялися 
колачі в молодого і в молодої.  [...] Колачі вчиняють 
на дріжджах, маслі, молоці солодкому, цукрі, яйцях. 
Борошно, розчина, потім трохи кисне, вимішують з 
борошном. Руки в олії, щоб тісто не чіплялось. Ізюм 
може бути, недавно стали класти. Рідко. Випікають 
у великих бляшках. А для струцня – овальна форма. 
Мажуть форми смальцем. Він росте на 30 см, шири-
ною 30–40  см, на 3–3,5  кг. Маком свяченим можуть 
притрусити, як колись робили. Струцень можуть 
одіти [прикрасити] квітами, це вже тепер, колись не 
було цього. Струцень довгий, чи не півметра, плете-
ний уп’ятеро, буває, прикрашають квіточками, як ко-
лач. Колись пекли «барана» з того ж тіста, що й калачі. 
«Баранчик» теж печеться у формі. Обмотують ваткою 
до вушок, щоб був волохатий, у вуха – сережки, очки – 
з фасолі, на голову – віночок з квіточок. Як ідуть на 
весілля, несуть і ставлять коло колачів під деревце, 
а потім засушують на пам’ять. В гуглю кладуть у куток 
шматок колача, щоб вінчалися з хлібом, щоб завжди 
були з хлібом. Колачики з сиру по одному на праву 
руку вішають молодим, і з ними вінчаються. Колачів 
тепер стільки, скільки й гостей, всі весільні прино-
сять один колач або струцень, а жінки – ще й пляшку 
горівки. Печуть самі, в пекарнях не замовляють, хіба 
просять когось із родичів чи сусідок, і ті печуть. За-
раз тортом, років три-чотири, заміняють. Для деревця 
колачі пече мама молодого й молодої. Мама пече для 
деревця, для хліб-солі і один для повниці. Проводжа-
ючи, мама стукає молодих двома колачами і стопкою 
солі по плечах, зустрічає теж хлібом-сіллю. Ці колачі: 
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кашу солодку – з пшона, тепер з манки на молоці, кисІкашу солодку – з пшона, тепер з манки на молоці, кис
ле молоко. На поминки кличуть. Йдуть хатами, клиІле молоко. На поминки кличуть. Йдуть хатами, кли
чуть сусідів, з фамілії. Бідних просять, тих калік, що в Ічуть сусідів, з фамілії. Бідних просять, тих калік, що в 
Бога славні, то їх треба закликати. Виделками можна ІБога славні, то їх треба закликати. Виделками можна 
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Е
ку, горохову юшку. П’ють горівку лише на свято, хто 
п’є більше, того «піяком» кличуть, не поважають, до Еп’є більше, того «піяком» кличуть, не поважають, до 
роботи не беруть. Ероботи не беруть. ЕО ВЕСІЛЬ ЕО ВЕСІЛЬН ЕНЕ ЕЕ КорЕКороваю не було. Колись пекли каЕоваю не було. Колись пекли ка
лач, ставили в зерно й несли на весілля. Тепер замість Елач, ставили в зерно й несли на весілля. Тепер замість 
калача печуть струцень і не ставлять його в зерно. КоЕкалача печуть струцень і не ставлять його в зерно. Ко
лач пекли за день до весілля, круглий, плетений утроє Елач пекли за день до весілля, круглий, плетений утроє 
або уп’ятеро. А  струцні  – видовжені. Колач роблять Еабо уп’ятеро. А  струцні  – видовжені. Колач роблять 
із отвором посередині, щоб молода дивилася на моЕіз отвором посередині, щоб молода дивилася на мо
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частину ріжуть застільним гостям, частину  – музи-
кам, кожному по колачеві й горівці, тим, хто пома-
гає ,– чіпові, ще дають кухаркам, а також на почесну 
той, що під деревцем. [...] Молодий і молода беруть ко-
лачі з-під деревця, засовують туди руки і розривають 
колачі: хто більший шмат урве, той буде руководить 
домом. Той колач рвуть по кусочку всім гостям, він 
пахне ялиною. [...] Коли від слюбу вертаються, пере-
грають музики. Мама у обох зустрічає з хлібом-сіллю, 
посипає пшеницею і вгощає своїм колачем з медом – 
вмочає шматки в мед і частує. Заходять до хати, сіда-
ють за стіл, молода – під деревцем. Молодий повинен 
сплатити братові молодої, дає братові гроші. Молода 
спирається обличчям униз на колач з діркою і не під-
німає голову. Як заплатив, молода піднімає голову і 
дивиться на молодого через дірку в колачеві. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Повниця. Молода бере таріл-
ку, колач з діркою, в него – чарку, молодий – поруч з 
дружками й дружбами. Як це в молодої, дружка бере 
подарки для молодої. Молодий наливає горілку. Мо-
лода просить усіх до повниці. Кожен каже: «Щоб ти 
була така чесна і велична, як ця повниця». Кому під-
несли, випивають і на колач кладуть гроші. Усі хуст-
ки кладуть молодій на плечі. Знизу в неї платок від 
молодого і рантух з полотна тонесенького. Подавати 
горівку починають з нанашка, хрещеного батька, тоді 
нанашки, тоді гостей. Стіл становлять окремо і рідних 
просять до повниці, з мами починають. Молодим не 
дають пити, а як закінчують, віддають подарки мамі, 
тоді молоді випивають по стопочці. На цьому моло-
дим весілля кінчається.  [...] Повесільне у молодого: 
її родичі приходять, беруть з собою горівку, закуску, 
там їх зустрічають перебраною молодою, а мама пови-
нна вгадати свою дочку. [...] Студенець з свинини, з ніг, 
щік, м’яса всякого, можна [з] півня, голубці з кукуру-
дзою чи рисом і фаршем з цибулею, ковбаси домашні 
копчені, сало копчене, буженина домашня, яйця, сир, 
будз, салати, борщ, бануш з кукурудзяного борошна з 
вершками, бульон з м’яса з тістом [локшиною], карто-
пля з м’ясом, огірки, помідори, Шухі – відварені гри-
би [білі], варений буряк чистять, ріжуть соломкою, 
сіль, тертий чеснок, смажена цибуля, олія. До студен-
цю й м’ясних страв – цвітли – тертий буряк з хріном, 
оцтом, сіллю й цукром. Ставлять пирожне, самі пе-
чуть. Тепер іноді пельмені варять, а пироги не варять 
і не печуть. Пироги на щодень. Капусту тушкують з 
м’ясом. Колись варили кашу з пшона чи кукурудзи. 
Остання страва – бануш і бульон. Всі знають, що пора 
вставати з-за столу. Колись ще років з двадцять-трид-
цять ставили хліб, картоплю, студенець з ніг, голуб-
ці, борщ і гуслинку – квасне молоко, кашу з пшона чи 
кукурудзи. Давали буреники – товчена варена карто-
пля, кукурузна мука, сіль, перемішують, виробляють, 
мастять гуслинкою і запікають. Борщ подають за дру-
гими столами, не зразу. Тоді кашею скінчали весілля. 
З бринзою. Всього було три страви: студенець, борщ 
з бурениками і каша. Багатші ще голубці робили з ка-
шею. Тепер заможно ставлять. Горівки треба 80–90 л, 
п’ятнадцять ящиків пива, п’ятнадцять ящиків води 
солодкої, запрошують 150–500  осіб. Колись обходи-
лись трьома-п’ятьма літрами горівки. Тепер весілля 
гуляють, буває, у обох разом, буває, у кожного осібно. 
Хліб і страви після весілля роздають на люди – чіпо-
вим і рідним, і бідним, хліб і колачі можна сушити.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ У неділю коло церкви бідним да-
вали писанки й крашанки. Святили паківці [паску, 
солонину, сіль, писанки, крашанки]. Ґівчата [дівчата] 
носили повні кишені писанок, дарували хлопців. Тоді 
хлопці хвалилисє, хто більше набрав. Бувало, набира-
ли повну тобівку.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Різдво пекли кречун, жеби Бог простив. Такий, як ко-
лач. Діткам дають колачі й ласощі, родичам  – дрібні 
гроші.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Молока багато є й 
було. Овечого, з корови. Тримали по сім корів і по со-
рок овець, кози були. Молоко сирове й квасне пили, 
їли з галушками, затіркою. Окрасу зі сметани до бор-
щу клали. Гріли бриндзю, будз ставили. Тепер менше 
тримають, на полонину вигонять. Там пасуть, там і 
бриндзю збирають. Єдна-дві корови коло хати. Для 
потрав, для сметани, сиру.

НАПОЇ У баняку кипить вода. У окріп кладуть з рамків 
мед щільниковий. Тоді як охолоне, одціджують і зби-
рають віск. А  з меду роб’ять квас. Тепер рідко, нині 
мало пасік.

смт Кути
Записала Н. Боренько 21 червня 2012 р. у смт Кути  

Косівського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Баб’юка Івана Васильовича, 1923 р. н.,  

Баб’юка Євгена Івановича, 1952 р. н.,  
Баб’юк Любові Іванівни, 1959 р. н.,

ХЛІБ [Чому хліб називався «подовий»?] У кошиках тісто 
підростало. Тісто вироблене вже, обкатане таке, такий 
м’ячик. Там підростало в кошиках. [Як заповнювали 
тістом кошик?] Так трошечки, по самому верху – ні, 
бо він не буде мати форми. Так трошки підростає, на 
лопату бах! Обсипали мукою крохмальною [кошик]. 
Тісто – густе. На лопату [викладали тісто з кошика]. Та 
можна трошечки там притрусити [лопату]. Звичайна 
чиста, вимита лопата, зверху чистенька, а знизу вона 
мусіла йти по печі. [...] Як вона [мука] трималася, – так 
в кулаці затиснути, і як вона трималася дуже, так вона 
вогка дуже була, мала багато вологи. А як вона розси-
палася, то вона була суха. Так, шоб і не була дуже сира, 
і не дуже суха. Та певно, шо тепла треба, ну аякже, без 
тепла не бродит, нема тепла, то й не буде бродити. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Святий вечір ми робили борщ, це тоже така особлива 
страва. Я з Старих Кут, я не з Кут, то в нас такого не 
робили, а тут мама і Геня постійно робили на Святий 
вечір нам. Це вариться борщ з буряком, ну, звичайно, 
він вариться там з усіма приправами, з  петрушкою, 
з морквою, всяке, перчик, лавровий лист, і потім знову 
ж таки проціжується, і оця маса відставляється. По-
тім робиться з грибочків ця начинка для цих знову ж 
таки крепликів, «вушками» вони називаються, тісто 
так само, як і на вареники, тільки начинка не з м’яса, 
тому що це на Святий вечір, а  робиться з сушених 
грибів з цибулькою, засмажується, перемелюється, 
дається, робляться такі маленькі креплики, кидається 
тоді окремо на воду, вже не на червоний борщ. Вже 
тоді на воду, і тоді, як воно вже зварилося, змішуєть-
ся з борщем. Оце таке особливе, що ми робили. [На 
Святий вечір має бути дванадцять страв?] Так, так, 
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будз, салати, борщ, бануш з кукурудзяного борошна з 
вершками, бульон з м’яса з тістом [локшиною], картоІвершками, бульон з м’яса з тістом [локшиною], карто
пля з м’ясом, огірки, помідори, ШуІпля з м’ясом, огірки, помідори, Шу
би [білі], варений буряк чистять, ріжуть соломкою, Іби [білі], варений буряк чистять, ріжуть соломкою, 
сіль, тертий чеснок, смажена цибуля, олія. До студенІсіль, тертий чеснок, смажена цибуля, олія. До студен
цю й м’ясних страв – цвітли – тертий буряк з хріном, Іцю й м’ясних страв – цвітли – тертий буряк з хріном, 
оцтом, сіллю й цукром. Ставлять пирожне, самі пеІоцтом, сіллю й цукром. Ставлять пирожне, самі пе
чуть. Тепер іноді пельмені варять, а пироги не варять Ічуть. Тепер іноді пельмені варять, а пироги не варять 
і не печуть. Пироги на щодень. Капусту тушкують з Іі не печуть. Пироги на щодень. Капусту тушкують з 
м’ясом. Колись варили кашу з пшона чи кукурудзи. Ім’ясом. Колись варили кашу з пшона чи кукурудзи. 
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дзою чи рисом і фаршем з цибулею, ковбаси домашні Мдзою чи рисом і фаршем з цибулею, ковбаси домашні 
копчені, сало копчене, буженина домашня, яйця, сир, Мкопчені, сало копчене, буженина домашня, яйця, сир, 
будз, салати, борщ, бануш з кукурудзяного борошна з Мбудз, салати, борщ, бануш з кукурудзяного борошна з 
вершками, бульон з м’яса з тістом [локшиною], картоМвершками, бульон з м’яса з тістом [локшиною], карто
пля з м’ясом, огірки, помідори, ШуМпля з м’ясом, огірки, помідори, Шупля з м’ясом, огірки, помідори, Шупля з м’ясом, огірки, помідори, ШуМпля з м’ясом, огірки, помідори, Шупля з м’ясом, огірки, помідори, Шухі – відварені гриМхі – відварені грипля з м’ясом, огірки, помідори, Шухі – відварені грипля з м’ясом, огірки, помідори, ШуМпля з м’ясом, огірки, помідори, Шухі – відварені грипля з м’ясом, огірки, помідори, Шу
би [білі], варений буряк чистять, ріжуть соломкою, Мби [білі], варений буряк чистять, ріжуть соломкою, 
сіль, тертий чеснок, смажена цибуля, олія. До студенМсіль, тертий чеснок, смажена цибуля, олія. До студен
цю й м’ясних страв – цвітли – тертий буряк з хріном, Мцю й м’ясних страв – цвітли – тертий буряк з хріном, 
оцтом, сіллю й цукром. Ставлять пирожне, самі пеМоцтом, сіллю й цукром. Ставлять пирожне, самі пе
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нанашки, тоді гостей. Стіл становлять окремо і рідних 
просять до повниці, з мами починають. Молодим не Фпросять до повниці, з мами починають. Молодим не 
дають пити, а як закінчують, віддають подарки мамі, Фдають пити, а як закінчують, віддають подарки мамі, 
тоді молоді випивають по стопочці. На цьому моло Фтоді молоді випивають по стопочці. На цьому моло- Ф-
дим весілля кінчається.  [...] Повесільне у молодого: Фдим весілля кінчається.  [...] Повесільне у молодого: 
її родичі приходять, беруть з собою горівку, закуску, Фїї родичі приходять, беруть з собою горівку, закуску, 
там їх зустрічають перебраною молодою, а мама пови Фтам їх зустрічають перебраною молодою, а мама пови- Ф-
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Записала Н. Боренько 21 червня 2012 р. у смт Кути  

Ф
Записала Н. Боренько 21 червня 2012 р. у смт Кути  

від Баб’юка Івана Васильовича, 1923 р. н.,  Фвід Баб’юка Івана Васильовича, 1923 р. н.,  

ХФХЛІФЛІБФБ [ЧоФ[Чому хліб називався «подовий»?] У кошиках тісто Фму хліб називався «подовий»?] У кошиках тісто 
підростало. Тісто вироблене вже, обкатане таке, такий Фпідростало. Тісто вироблене вже, обкатане таке, такий 
м’ячик. Там підростало в кошиках. [Як заповнювали Фм’ячик. Там підростало в кошиках. [Як заповнювали 
тістом кошик?] Так трошечки, по самому верху – ні, Фтістом кошик?] Так трошечки, по самому верху – ні, 
бо він не буде мати форми. Так трошки підростає, на Фбо він не буде мати форми. Так трошки підростає, на 
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бриндзю збирають. Єдна-дві корови коло хати. Для 
потрав, для сметани, сиру.

Е
потрав, для сметани, сиру.
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аняку кипить вода. У окріп кладуть з рамків 

Емед щільниковий. Тоді як охолоне, одціджують і збиЕмед щільниковий. Тоді як охолоне, одціджують і зби
рають віск. А  з меду роб’ять квас. Тепер рідко, нині Ерають віск. А  з меду роб’ять квас. Тепер рідко, нині 
мало пасік. Емало пасік.

смт Есмт КЕКутиЕутиКутиКЕКутиК
Записала Н. Боренько 21 червня 2012 р. у смт Кути  ЕЗаписала Н. Боренько 21 червня 2012 р. у смт Кути  

Косівського р-ну ІваноЕКосівського р-ну Івано
від Баб’юка Івана Васильовича, 1923 р. н.,  Евід Баб’юка Івана Васильовича, 1923 р. н.,  
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обов’язково мусить, і  ми так того дотримуємось. 
Мусять бути у нас обов’язково голубці пісні з гриба-
ми, борщик, гриби сушені. [Із чим голубці?] Я [даю] 
рис. Я  знаю, в  нас в Старих Кутах колись то давали 
кукурудзяні крупи, але ми робимо звичайні голубці з 
грибочками. Так, що в нас ще йде: борщ, ну, пшениця 
само собою, тепер гриби опеньки, це вже сучасне, зви-
чайна варена фасоля, засмажена цибулькою, варени-
ки – в нас [кажуть] «пироги». Пироги можна так само 
з капустою робити, робили солодкі для дітей, робили 
з повидла, з сливового свого. Різна начинка. І риба – і 
смажена, і ми її запікаємо з морквою і цибулею в печі, 
як є така можливість, як є бажання, то в печі можна 
це зробити. Ми завжди на Святий вечір в печі печемо. 
Калачі обов’язково, це ми так стараємся, щоб були ка-
лачі. А солодке – завиванці з маком, з яблуками. В нас 
є можливість, в нас випікають дуже гарні пекарні, але 
ми стараємся кожен рік перед Різдвом і перед Велико-
днем, там паска, там калачі стараємся пекти самі, це 
вже так традиційно.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» [Чи на Святий вечір та 
Різдво дають за прости  Бі[г] родичам, сусідам?] Тут, 
по-моєму, в Кутах це не популярно, це не традиційно, 
а  в Старих Кутах є, і  мені здається, що й давно так, 
в нас є, так. У нас навіть зять з Старих Кут, то мама 
там приготувала тарілки, все-все, вечерю, він нам 
приніс на Святий вечір. Там роблять, але так само не 
всі, це вже потрошку відмирає.  [...] Приходили про-
сто діти до батьків, це обов’язково, діти, і дорослі діти, 
вже з своїми сім’ями. Приходили обов’язково на Свя-
тий вечір. Стіл величезний на дванадцять персон, на 
п’ятнадцять персон лаштувався, в нас був величезний 
стіл, і всі сідали навколо, до мами, до бабці Кароліни 
всі приходили. Святковий стіл, спеціальний.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Локшина]. Све-
круха робила: замішувала тісто, давала багато яєць, 
там чуточку лише давала води, в  основному на яй-
цях воно було таке, і на домашніх. З білої муки, так, 
звичайно, з вищого сорту. Дуже тонесенько його роз-
тачувала, буквально, як папірчик. Потому вона його 
присипала потрошки мукою, чуть-чуть підсихало, але 
трошечки, не дуже, бо воно потім ламалося. Вона його 
скручувала і  робила таке домашнє тісто. Нарізувала 
спеціально. Потім складала його. Тонесенько-тонень-
ко це було завдання його розтачати, по можливості, 
і тонесенько нарізати. Потім вона його так розсипала 
по цьому, по стольниці, і воно ще сохло. Відразу вари-
ла його, як по потребі. І потім складала його в такі бі-
ленькі полотняні торбинки, мішечки, і вже коли треба 
було до бульйону, вона лиш собі кидала на кип’яток, 
і  тоді вже було таке гарне домашнє тісто. І  бульйон 
обов’язково мав бути з курки, не з телятини, з курки 
домашньої. Це тісто ще запікалося з яблуками. А для 
запікання мама відварювала макарон, а  потім дода-
вала яйця, яблука з корицею, посипала цукор, давала 
туди масло, бажано, або маргарин і такий робила типа 
пляцка, то в нас «пляцок» називалось, так, це печене 
тісто, як то в нас мама називала, на братванках, на-
кладалося на братванку і тоді в духовку в основному, 
ну, то піч не розпалювали для того. І дуже смачне ви-
ходило. Юшки. Коли варили бульйон, обов’язково до 
нього варили домашнє тісто. Росіл, як правило, ро-
билося на неділю. Різні зупи [готували]. Не на м’ясі, 
там були і овочеві, робила мама, фасольова зупа – там 

могло бути на маслі. Картопляна, фасольова, капус-
няк. Із солодкої капусти «яринова», мама називала. 
У вас тоже, напевно, яринову варили. І грибова зупа, 
помідорова зупа, і туда, власне, тісто все давалося до-
машнє до помідорової зупи. І рис, «риж» казали, і тіс-
та чуть-чуть додавали туда. Помідори мама смажила 
на маслі. Зараз вже так їсти не готують. І робила вона 
суп з лляним тістом. [Як готували лляне тісто?] По-
моєму, мука з яйцями і підсолене. Яйце, вода і тісто, 
ну так, мука.

НАПОЇ Киселі робила, власноручно робила крохмал. 
Робила [кисіль] на основі чого? З вишень, з смороди-
ни. Я вже навіть і не знаю, то, напевне, просто варила 
спочатку сироп такий, швидше не сироп, а такий, не 
можу сказати, а  потім розводила той крохмал в хо-
лодній воді і відповідно заливала, і такий був кисіль. 
Робили ми. Протиралося там воно все [ягоди], я і не 
знаю, то мама робила. А крохмал, само собою, в хо-
лодній воді, потім то все заливали, і все, але протерте, 
не були там цілі. 

с. Пістинь
Записала Н. Боренько 20 червня 2012 р. у с. Пістинь  

Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 
від Пліхтяк Параски Петрівни, 1920 р. н.,  
та Пліхтяка Юрія Петровича, 1934 р. н.

ПОСУД, НАЧИННЯ Це діжка від солонини. Зарізали 
взимі і в діжку забиваємо солонину, і нахилєємо – як 
поїмо раз-два, то нє, то діжка порожна.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Родила пшениця, все родило, шо 
тільки на той час можна було. [Що вирощували?] Ку-
курудзу, картоплю, овес, горох, таке-о, квасолю. Оце 
основний продукт був.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Хліб пшеничний це тільки був 
на свята. Так ніхто пшеницю – ньи. Основне – карто-
пля була і кукурудза, оце був основний продукт. Ку-
леша заміняла хліб. Жито, рож, так. Рож, дес таке, хто 
був сильніший, трошки хто мав, то перебивавсі, мав і 
житний хліб, це ржаний, тут технологія проста була.

с. Річка
Записала Н. Боренько 19 червня 2012 р. у с. Річка  

Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 
від Ісайчук (Шатрук) Марії Юріївни, 1964 р. н.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Ми, гуцули, то стараємся 
таких традиційних страв, як бануш, кулеша, голубці, 
у  печі всьо засувати, щоб було смачніше з печі, чим 
на грубці. Кулешу і в неділю можна, бо вона смакує 
більше, як вона тепла, чим холодна. Були голубці і 
холодець. Колись мої дід з бабою ще, знаєте, хоть би 
які були страви, але вони чось кулешу хотіли. [Як на-
зивали холодець?] «Студенець». Першого в нас варять 
тепер борщ або грибну юшку і на Храм, і на весіллє, 
і на то-то, вони так ідуть, як гарячі страви. А так то в 
нас є студенець, «хрінь» у нас називають, тепер м’ясне 
асорті, канапки, відбивна, зрази. Ну, як і раньче, так і 
тепер. Ви знаєте, вони собі в домашніх умовах ріжут 
свиню, далі виготовляют трьох видів ковбаси, навіть 
уже й «Дрогобицьку», як кажуть, і «Гуцульську» цю, 
свої, так, своїми користуються. Тепер уже морозіл-
ки ці різні, то вони собі заріжуть свиню і нароблять 
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цях воно було таке, і на домашніх. З білої муки, так, 

І
цях воно було таке, і на домашніх. З білої муки, так, 
звичайно, з вищого сорту. Дуже тонесенько його розІзвичайно, з вищого сорту. Дуже тонесенько його роз
тачувала, буквально, як папірчик. Потому вона його Ітачувала, буквально, як папірчик. Потому вона його 
присипала потрошки мукою, чуть-чуть підсихало, але Іприсипала потрошки мукою, чуть-чуть підсихало, але 
трошечки, не дуже, бо воно потім ламалося. Вона його Ітрошечки, не дуже, бо воно потім ламалося. Вона його 
скручувала і  робила таке домашнє тісто. Нарізувала Іскручувала і  робила таке домашнє тісто. Нарізувала 
спеціально. Потім складала його. Тонесенько-тоненьІспеціально. Потім складала його. Тонесенько-тонень
ко це було завдання його розтачати, по можливості, Іко це було завдання його розтачати, по можливості, 
і тонесенько нарізати. Потім вона його так розсипала Іі тонесенько нарізати. Потім вона його так розсипала 
по цьому, по стольниці, і воно ще сохло. Відразу вариІпо цьому, по стольниці, і воно ще сохло. Відразу вари
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вже з своїми сім’ями. Приходили обов’язково на Свя
тий вечір. Стіл величезний на дванадцять персон, на 
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тий вечір. Стіл величезний на дванадцять персон, на 
п’ятнадцять персон лаштувався, в нас був величезний 
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п’ятнадцять персон лаштувався, в нас був величезний 
стіл, і всі сідали навколо, до мами, до бабці Кароліни 
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стіл, і всі сідали навколо, до мами, до бабці Кароліни 
всі приходили. Святковий стіл, спеціальний.
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всі приходили. Святковий стіл, спеціальний.
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круха робила: замішувала тісто, давала багато яєць, Мкруха робила: замішувала тісто, давала багато яєць, 
там чуточку лише давала води, в  основному на яйМтам чуточку лише давала води, в  основному на яй-М-
цях воно було таке, і на домашніх. З білої муки, так, Мцях воно було таке, і на домашніх. З білої муки, так, 
звичайно, з вищого сорту. Дуже тонесенько його розМзвичайно, з вищого сорту. Дуже тонесенько його роз-М-
тачувала, буквально, як папірчик. Потому вона його Мтачувала, буквально, як папірчик. Потому вона його 
присипала потрошки мукою, чуть-чуть підсихало, але Мприсипала потрошки мукою, чуть-чуть підсихало, але 
трошечки, не дуже, бо воно потім ламалося. Вона його Мтрошечки, не дуже, бо воно потім ламалося. Вона його 
скручувала і  робила таке домашнє тісто. Нарізувала Мскручувала і  робила таке домашнє тісто. Нарізувала 
спеціально. Потім складала його. Тонесенько-тоненьМспеціально. Потім складала його. Тонесенько-тонень

основний продукт був.
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основний продукт був.

РМРАЦІОМАЦІО
на свята. Так ніхто пшеницю – ньи. Основне – картоМна свята. Так ніхто пшеницю – ньи. Основне – карто
пля була і кукурудза, оце був основний продукт. КуМпля була і кукурудза, оце був основний продукт. Ку
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приніс на Святий вечір. Там роблять, але так само не 

Ф
приніс на Святий вечір. Там роблять, але так само не 
всі, це вже потрошку відмирає.  [...] Приходили про Фвсі, це вже потрошку відмирає.  [...] Приходили про- Ф-
сто діти до батьків, це обов’язково, діти, і дорослі діти, Фсто діти до батьків, це обов’язково, діти, і дорослі діти, 
вже з своїми сім’ями. Приходили обов’язково на Свя Фвже з своїми сім’ями. Приходили обов’язково на Свя- Ф-
тий вечір. Стіл величезний на дванадцять персон, на Фтий вечір. Стіл величезний на дванадцять персон, на 

Записала Н. Боренько 20 червня 2012 р. у с. Пістинь  

Ф
Записала Н. Боренько 20 червня 2012 р. у с. Пістинь  

від Пліхтяк Параски Петрівни, 1920 р. н.,  

Ф
від Пліхтяк Параски Петрівни, 1920 р. н.,  
та Пліхтяка 

Ф
та Пліхтяка 

ПОСФПОСУД, ФУД, НФНАФАЧФЧИФИННФННЯФЯ Це діжка віФЦе діжка ві
взимі і в діжку забиваємо солонину, і нахилєємо – як Фвзимі і в діжку забиваємо солонину, і нахилєємо – як 
поїмо раз-два, то нє, то діжка порожна.Фпоїмо раз-два, то нє, то діжка порожна.

З ФЗАФАПФПАФАСИ ХАРФСИ ХАРЧФЧОВІФОВІ
тільки на той час можна було. [Що вирощували?] КуФтільки на той час можна було. [Що вирощували?] Ку
курудзу, картоплю, овес, горох, таке-о, квасолю. Оце Фкурудзу, картоплю, овес, горох, таке-о, квасолю. Оце 
основний продукт був.Фосновний продукт був.

НФН Е
знаю, то мама робила. А крохмал, само собою, в хо

Е
знаю, то мама робила. А крохмал, само собою, в хо
лодній воді, потім то все заливали, і все, але протерте, 

Е
лодній воді, потім то все заливали, і все, але протерте, 
не були там цілі. 

Е
не були там цілі. 

с. ПістиньЕс. Пістинь
Записала Н. Боренько 20 червня 2012 р. у с. Пістинь  ЕЗаписала Н. Боренько 20 червня 2012 р. у с. Пістинь  

Косівського р-ну ІваноЕКосівського р-ну Івано
від Пліхтяк Параски Петрівни, 1920 р. н.,  Евід Пліхтяк Параски Петрівни, 1920 р. н.,  
та Пліхтяка Ета Пліхтяка ЮЕЮрія Петровича, 1934 р. н.Ерія Петровича, 1934 р. н.Юрія Петровича, 1934 р. н.ЮЕЮрія Петровича, 1934 р. н.Ю

Це діжка віЕЦе діжка ві
взимі і в діжку забиваємо солонину, і нахилєємо – як Евзимі і в діжку забиваємо солонину, і нахилєємо – як 
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у плівку піщєву. [Голубці  –] гуцульска така страва. 
В голубці була крупа кукурудзяна і жиру там, цибуля, 
засмажена на смальцю, не на смальцю, а  на солони-
ні. Ну, то в даний час до крупів ще добавляємо рису, 
але всьо равно даємо і крупи, так, тільки треба, щоб 
була капуста квашена, смачніше так. Трапляється і з 
свіжої [капусти], але більше, переважно гуцули, то 
такі – з квасної капусти, з кислої. Закладається у вели-
кий горнець, замащується, зверху ставимо кришкою 
і замащуємо тістом, і все, і в піч. Водою [заливаємо], 
воно жир має собі в тому, всередині, як воно вари-
лось. [Чому треба ще замазувати тістом?] Смачніше 
так, воно там собі прудиться, вариться. Як замащено 
кришкою, вони не пригорают, нічого. [Чи Ви готували 
в глиняному посуді?] В  глиняному посуді? Є  у мене, 
ну, ще батьків чи прадідів шос там є, то я таке на Свя-
тий вечір стараюся, я з печі витягну колачі і потім ще 
чуть-чуть підтоплю піч, і засуваю тоди там усе – на-
чинку і фасулі тоже туда, всі гриби. Всьо засуваю у піч, 
а  потім лиш витягую і добавляю, де треба, часнику. 
[Що таке начинка?] Тоже така до гуслянки, є бануш, 
і можна робити начинку. Начинка – тоже там добавля-
ється мука кукурудзяна, трошки додаю манки і тоже 
жиру, і даю цибулі багато, нарізаю, і спочатку заварюю 
на грубці, потім тоже у глиняний банічок і всажую в 
піч. [Ви разом заварюєте і манку, і  кукурудзяне бо-
рошно?] Так, я разом то сиплю, і я замащую, і в піч. 
І  можна з ребрами дати ще ту начинку, тоже в печі. 
Але ребра отдєльно  я, абсолютно, а  потім витягую і 
набираю так, як кожну страву набираю – в тарілочку, 
і добавляю зверху ребра. [...] [Кулеша] скоро готуєть-
ся – до півгодини, та й кулеша готова. Чуть підсолена 
вода, і засипати мукою кукурудзяною, лиш тільки так, 
щоб не була густа, но вона виварюється. Мішати треба 
постійно. То тільки була піч, і то засували туда, знаєте, 
там вогонь горів, і напевно, вибирали, так воно було 
скраю, певно, мішали, бо її треба помішувати, щоб 
вона заварилася добре, щоб не було тих комочків. [...] 
Тепер дають до банужу сметану, молока, та сама куку-
рудзяна мука. Молоко з сметаною закипить. [Скільки 
треба молока і скільки сметани?] То вже від жирності 
сметани залежить. Можна й наполовину. І  його по-
тім помішуєш так, що воно пускає собі зверхі так, як 
масло. Дають до банужу бринзу. В нас «бануж» кажуть 
по-гуцулски. [Із чим його їли?] З гуслянкою і бринзою, 
а тепер вже добавляють і грибну підливу, вже можуть 
давати до банужу більш цивілізованіше.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Який 
борщ готують на Святий вечір?] А  до того на Свя-
тий вечір стараються робити – я добавляю і капусти, 
і домашню лапшу добавляю, лиш тільки без яїчок, до 
борщу чуть-чуть так. Кипить вода, але на Святий ве-
чір я не даю кісточку, а це даю м’ясо, з півгодини на-
варюєтси те м’ясо, потім я добавляю капусту, окремо 
тушу я бурячьок, даю чють картоплі і чють-чють даю 
домашньої лапші, чють-чють, лиш так, щоб небага-
то, но просто воно червоне потім там робиться, як з 
капусти, так, і  заправляю потім уже – засмажую ци-
бульку, моркву і даю сметани, тоже засмажую то всьо, 
і заливаю, то всьо виливаю в борщ, закипить дві-три 
хвилині, і то вже то лиш тільки щоб закипіло, бо бу-
ряк якос, ну, ставлю в борщ, він потім як наварюється, 
то стає білий, лиш так, щоб закипів, і я зразу виклю-
чаю. [Чим Ви закислюєте борщ?] Є кислі помідори, то 

й кислим помідором, тоже вже в зажарку то всьо ро-
блю. [...] Старі бурячки є ще, у півниці холодно, в по-
гребах. Молодий борщ варю.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В  нас роблят тут 
голубці  – буряк, ну, листочки запарюют у підсоле-
ній воді, щоб вони зм’якли, щоб можна їх закрутити, 
і фарш тоже даю: рис даю і крупи, м’яса. Але ті голубці, 
то потім тільки з сметанковою підливою вони смачні-
ші. Я пам’ятаю, що як я малою була, то мама моя, бабу-
ся – вони тоже варили такі голубці. Вони скоро прова-
рюються, скоріше, як з квашеної капусти. [Як готують 
сметанкову підливу?] Тоже я зажарюю на солонині, 
солонинку даю, цибулю, даю сметани. І можна, якщо 
є, але то прокисають, якщо заливати голубці смета-
ною, щоб вони собі, але то-то вони скоро прокисають, 
а так в холодильнику і стоєт. [...] Було таке, що в луш-
пиннях варили [картоплю], бо вона так більш смачні-
ша, бувало так, що і чистили, лупили її. На полонинах, 
я думаю, що вони більш її варили «в мундирах», бара-
булю. «Барабуля» у нас кажуть. Та були [страви] – і на-
чинена барабуля: всередині робите такий отвір, і там 
начинюється м’ясом, і  ставиться у горшочок, і  зали-
вається сметаною, і так собі вариться та картопля. То 
на свято, бо так, знаєте, в селі то немає такого, більш 
треба шос зробити, шос то. [...] Салат з бурячками, на-
зивали «бурачинка», «шухи», але «шухи» – вже тепер. 
На Святий вечір то в нас  є.  [...] Пироги можна було 
і частіше зробити. З барабулєю, з  сиром, з капустою 
кислою – різні. Тепер пироги на парі вже – з вишнями, 
з  маком. Пиріжки в духовці пекли з маком, з  пови-
длом. Разові пироги – це перший сорт муки. І до того, 
я знаю, що з бабою покійною ше я такі пироги робила: 
разова мука, трошки добавляли соди і потім варили, 
і вони такі були пухкі. А тепер я печу домашній хліб, 
то тоже варю, як кулешу, лиш ріденьку, розпричинюю 
і потім добавляю муки, і виходить такий кукурудзєно-
білий хліб. Варю кулешу, але така щоб вона була рід-
кувата трошки, добавляю там дріжжя, і щоб воно собі 
бродило з годину, і потім добавляю трохи муки білої 
і води, ну, так, що воно упричинюєсі, а потім лиш до-
бавляю муки, і підкисає, і у форми, у круглі такі таси, 
змащую водою. Потім, якщо витягаю з печі, то ще 
водою з цукром, розбавлена вода з цукром, я  зверхі 
кірочку обмащую і накриваю полотенцем, щоб воно 
підійшло. [Чи додавали яйця в тісто?] Добавляли, пе-
реважно у бабку то більш добавляли, а у хліб то скіль-
ки вже по можливості. Бабка  – така більш кипріша, 
жовта, більш до неї добавляється і ізюм, і маргарин, 
і яїчка – жовтки переважно. В нас таси такі круглі в 
печи, то в піч засуваємо.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ [Чи люди йшли додому на 
обід улітку, коли працювали на полі?] Ні, на полю  – 
солонина, цибуля, часник, помідори з огірками. Так 
я пам’ятаю. Перед тим як вийти до роботи, то в нас 
ймили кулешу. Кулешу, яєчницю, молоко.

ПАСТУХ, РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Одна [колгоспниця 
для пастухів] один день варит їсти, на другий день 
інша варит їсти, вони собі так чергувалися. Там пере-
важно вже було більш молочне, але кулеша була кож-
ної днини, бринза, сметана, вурда. Брали і бульбу, ну, 
картопля, це по-нашому, брали і картоплю, брали і 
огірки.
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сметани залежить. Можна й наполовину. І  його поІсметани залежить. Можна й наполовину. І  його по
тім помішуєш так, що воно пускає собі зверхі так, як Ітім помішуєш так, що воно пускає собі зверхі так, як 
масло. Дають до банужу бринзу. В нас «бануж» кажуть Імасло. Дають до банужу бринзу. В нас «бануж» кажуть 
по-гуцулски. [Із чим його їли?] З гуслянкою і бринзою, Іпо-гуцулски. [Із чим його їли?] З гуслянкою і бринзою, 
а тепер вже добавляють і грибну підливу, вже можуть Іа тепер вже добавляють і грибну підливу, вже можуть 
давати до банужу більш цивілізованіше.Ідавати до банужу більш цивілізованіше.

М
набираю так, як кожну страву набираю – в тарілочку, 

М
набираю так, як кожну страву набираю – в тарілочку, 
і добавляю зверху ребра. [...] [Кулеша] скоро готуєть

М
і добавляю зверху ребра. [...] [Кулеша] скоро готуєть
ся – до півгодини, та й кулеша готова. Чуть підсолена 

М
ся – до півгодини, та й кулеша готова. Чуть підсолена 
вода, і засипати мукою кукурудзяною, лиш тільки так, 

М
вода, і засипати мукою кукурудзяною, лиш тільки так, 
щоб не була густа, но вона виварюється. Мішати треба 

М
щоб не була густа, но вона виварюється. Мішати треба 
постійно. То тільки була піч, і то засували туда, знаєте, 

М
постійно. То тільки була піч, і то засували туда, знаєте, 
там вогонь горів, і напевно, вибирали, так воно було 

М
там вогонь горів, і напевно, вибирали, так воно було 
скраю, певно, мішали, бо її треба помішувати, щоб Мскраю, певно, мішали, бо її треба помішувати, щоб 
вона заварилася добре, щоб не було тих комочків. [...] Мвона заварилася добре, щоб не було тих комочків. [...] 
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треба молока і скільки сметани?] То вже від жирності Мтреба молока і скільки сметани?] То вже від жирності 
сметани залежить. Можна й наполовину. І  його поМсметани залежить. Можна й наполовину. І  його по
тім помішуєш так, що воно пускає собі зверхі так, як Мтім помішуєш так, що воно пускає собі зверхі так, як 
масло. Дають до банужу бринзу. В нас «бануж» кажуть Ммасло. Дають до банужу бринзу. В нас «бануж» кажуть 
по-гуцулски. [Із чим його їли?] З гуслянкою і бринзою, Мпо-гуцулски. [Із чим його їли?] З гуслянкою і бринзою, 
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рошно?] Так, я разом то сиплю, і я замащую, і в піч. 
І  можна з ребрами дати ще ту начинку, тоже в печі. ФІ  можна з ребрами дати ще ту начинку, тоже в печі. 
Але ребра отдєльно  я, абсолютно, а  потім витягую і ФАле ребра отдєльно  я, абсолютно, а  потім витягую і 
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ся – до півгодини, та й кулеша готова. Чуть підсолена Фся – до півгодини, та й кулеша готова. Чуть підсолена 
вода, і засипати мукою кукурудзяною, лиш тільки так, Фвода, і засипати мукою кукурудзяною, лиш тільки так, 
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зивали «бурачинка», «шухи», але «шухи» – вже тепер. 
На Святий вечір то в нас  є.  [...] Пироги можна було ФНа Святий вечір то в нас  є.  [...] Пироги можна було 
і частіше зробити. З барабулєю, з  сиром, з капустою Фі частіше зробити. З барабулєю, з  сиром, з капустою 
кислою – різні. Тепер пироги на парі вже – з вишнями, Фкислою – різні. Тепер пироги на парі вже – з вишнями, 
з  маком. Пиріжки в духовці пекли з маком, з  повиФз  маком. Пиріжки в духовці пекли з маком, з  пови
длом. Разові пироги – це перший сорт муки. І до того, Фдлом. Разові пироги – це перший сорт муки. І до того, 
я знаю, що з бабою покійною ше я такі пироги робила: Фя знаю, що з бабою покійною ше я такі пироги робила: 
разова мука, трошки добавляли соди і потім варили, Фразова мука, трошки добавляли соди і потім варили, 
і вони такі були пухкі. А тепер я печу домашній хліб, Фі вони такі були пухкі. А тепер я печу домашній хліб, 
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булю. «Барабуля» у нас кажуть. Та були [страви] – і на
чинена барабуля: всередині робите такий отвір, і там Ечинена барабуля: всередині робите такий отвір, і там 
начинюється м’ясом, і  ставиться у горшочок, і  залиЕначинюється м’ясом, і  ставиться у горшочок, і  залиЕвається сметаною, і так собі вариться та картопля. То Евається сметаною, і так собі вариться та картопля. То 
на свято, бо так, знаєте, в селі то немає такого, більш Ена свято, бо так, знаєте, в селі то немає такого, більш 
треба шос зробити, шос то. [...] Салат з бурячками, наЕтреба шос зробити, шос то. [...] Салат з бурячками, на
зивали «бурачинка», «шухи», але «шухи» – вже тепер. Езивали «бурачинка», «шухи», але «шухи» – вже тепер. 
На Святий вечір то в нас  є.  [...] Пироги можна було ЕНа Святий вечір то в нас  є.  [...] Пироги можна було 
і частіше зробити. З барабулєю, з  сиром, з капустою Еі частіше зробити. З барабулєю, з  сиром, з капустою 
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СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Як 
у Вашому селі називають четвер перед Великоднем?] 
Жилний четвер. Коржі печемо і в піст. Зварена кар-
топля як лишається, то можна добавити кукурудзяної 
муки і зробити коржі. [«Бабка» – такої самої форми, 
що й паска?] Так, така сама форма, лиш тільки більш 
здобніша, чим паска. Святили паску, але бабку брали 
тоже святити. [...] Колач і завиваники ще пекли з ма-
ком чи з повидлом. В тарілочку тей колач. Зверху ко-
лача завиванець ставили і ставили сільничку з солев. 
[Завиванець] тоже так робили в такій круглій формі, 
без дірки. [Весільний калач був такий самий?] Такий 
самий, так. Не пам’ятаю, щоб хліб ділили, а все колач 
з діркою. Як печеться колач, тоже там добавляют, щоб 
він був смачний, як кажуть, бо молодятам щоб було 
завжди смачно, весело. [Чи перед Андрієм були такі 
забави, щоб кусали коржа?] Ну ми, як виховні захо-
ди, то-то, знаєте, то тепер то робим, ми печемо коржі: 
кукурудзяна мука та й картопля варена, перемлинко-
вана. Печемо такі коржі тоже: можна в печі, можна на 
сковорідці.

ПОСТУВАННЯ Постять, як і колись, постять люди, і мо-
лодь вже звернулася. Тепер уже більш дотримуються 
посту, більш і до церкви ходять. В  нас переважно в 
п’ятницю постять. Постять, але так, щоби з роботою, 
то тако не обмежувалися, хіба свято якесь, що не мож-
на, а так, якщо попадає в будень, то...

с. Яворів
Записала Н. Боренько 18 червня 2012 р.  

у с. Яворів Косівського р-ну Івано-Франківської обл.  
від Мицканюк Параски Миколаївни, 1944 р. н.,  

та Шатрук Марії Іванівни, 1942 р. н. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ У печі давно у нас у Черленому 
то клали в горщок череповий, у піч засували начінку 
з кукурузяної муки, туда додавали жиру, ну, то такий 
рецепт є. І така начінка кукурузяна, так, як мамалига, 
знаєте, є така. То нє мамалига, то смальцу даєси, олію. 
[Ви самі розмелюєте кукурудзу?] Ми купуємо, бо у 
нас німа млина такого, а то туда млини долів, то є. А в 
нас – ми лишь мелемо комбікорми для худоби. Ну, та 
з того можна насіяти. Ми лиш купуємо на базарі. Як 
варимо мамалигу, то ми кладемо в окріп, у воду, закі-
пит, кіп’ятитси. Але я дуже люблю картоплі в мамали-
гу. Можна й таку, але я беру картоплі натру, настружу 
сиру картоплю на терку, туда, посолю, воно зварит-
си, бо то тоненьке на терци, і ложку олії, шоби було 
смачніше, і  тоди кідаю муку. Засипаю муку і мішаю. 
Бульби трошкі, ну, на кітлик такий, мо’, чотири-п’ять 
бульбин. Вона дуже смачна, але то ми робимо дуже це 
для смажки, ну як  – цу кулешу мішєєм, мішєєм, мі-
шєємо до готовности, вона відстає віт банячька цего, 
перекідаємо на кружок дерев’яний, а окремо ріхтуємо 
смашку – то-то на сало, крішимо дольки і туда даємо 
яєц, розбіваємо туда і з цею кулешов їмо. [Яйця роз-
биваєте і їх засмажуєте?] Туда у шкварки. [Так, щоб 
яйце з тими шкварками засмажилося?] Так. [Але ки-
даєте тоді, коли шкварки вже майже готові?] Так, бо 
вони глевкі, це вже в доведені ми б’ємо яйце, ще, може, 
з  сметанов перебиті, і  туда, і  в це все собі мочєємо, 
і з цев мамалигов ємо. І щье до цего добре гуслянка, 
ряжанка. [Гуслянка – це та сама ряжанка?] Ряжанка, 
так. Молоко тре’ перекип’ятити, але добре, шоб воно 

перекипіло, так в сторону відсунути, шоб воно охоло-
ло, так як від корови молоко, таке чуть горячіще, як 
від корови молоко. І  тоди кладемо загус, цеї гуслян-
ки, цего квасного кладемо туда, ну, на слоїк трилітро-
вий. Загус – закваска. Готову вже зробимо, аді, як Вам 
сказати, – трошки кислої сметани, гуслянки, зробимо 
готову собі в слоїчку. Ту гуслянку ми тримаємо в хо-
лодильнику, аби вона збереглася. [Тобто Ви залишає-
те ту стару?] Ну-ну. [І до неї тоді доливаєте сметани?] 
Трошки сметани квасної і заквасимо. А як вже її заква-
симо, то ми вже собі лишєємо цого. Та й цеї гуслянки 
ше з тов кулешев, та й таке смачне, шо йой! [Ви тоді 
доливаєте до того молока?] Так. На трилітровий слоїк 
я даю так штири ложки тої закваски і закриваю на піч-
ку, але ні дуже гарячу, і закриваю рушніком, укутую, 
зверхі накріваю кришкою і укутую рушніком. І отак 
вечором це зробила, а на рано воно вже заквасилос. 
Але все дивлюс вночи, прокормила, дивлюс, бо воно 
вже як закваситься дуже мізерія, знаєте, вода робить-
ся це бирше. А я її забираю, розумієте, така шоб вона 
густенька була, так, то це гуслянка. [...] [Чи робили Ви 
бринзу?] Та ми дома таке багато нє робили, ми не три-
мали багато овец, цье вже на полонині. Цє на полони-
ні роб’єт [бринзу], розумієте, а дома ми з коров’єчого 
робили, бо то овец німа багато. Раньше, я не знаю, ми 
держєли, єк я була в Чєрленому там, в Сокільскому на 
тій горі, я знаю, дванацять овец було, то мішали, від-
єв, з коров’єчого, мама покійна, бо я щье мала була, 
то було дванацать овец, я памнєтаю. Молоко, ну, чуть 
горячіше, єк від корови, чуть тепліше. [Але не паре-
не?] Нє, нє, це собі парне молоко, це нє варене. Тако 
чьуть підогріте, би воно тепліше, та й кидали туда, як 
Вам сказати, то тепер пепсіном [сичужний фермент] 
роблєт, а то з жолудочка з теляти це робили, знаєте, 
ну, теля сосе молоко. [Щоб зробити бринзу, треба було 
зарізати теля?] Ну, це і на базарі можна було купити, 
знаєте, є такі перекупщики, шо ріжут. Купив собі це 
та й, розумієте, треба файно перебрати від шерсті, пе-
ремити і в молоко свіже покласти, і туда багато солі, 
так наполовину солі, і  в цей мішочок собі зав’язали, 
і коли треба, це-во вибрав, собі у марлечку поклав у 
молоко трошки, аби не падали крупи туда, у марлечку 
туда покладу в банячок, та й собі воно, та й зробит-
си, загусне, а  потому збиваю його ложкою більшою. 
А потому це в марлю зав’язуєм, на цьвєчьок, і це собі 
стікає. А потому можна то щье вудіти, то щье кладут у 
дим, але у нас нема так, у нас є така пічька, шо можна 
вудити потому, аби сухий сир. Потом на млинок, по-
солимо і збуваємо собі. На млинку, так, бо то так не 
годен переробити. Колись щье й руками на полонині 
м’яли. Били у бочку таким, таке, дерев’яшка така, та 
й такі зубчики, та й набивали. Бателев. То набивали 
бринзу, так, ну, то-то добра полонинска, а масло яке 
полонинске!

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ [Кулешу з гуслянкою Ви 
їсте щодня?] Ні, ні, але коли нам захочеться. Ну та, 
на Xрам не будемо лагодити це, бо шо – другий хоче 
холодцю, салатів якихос, голубці ріхтуємо, ну, то те-
пер по-теперішному роблєт з м’ясом усі, з свіжої ка-
пусти, а давні голубці – з квашеної капусти, з кислої, 
шо головки ми накладаємо в бочку. То я люблю дуже 
з кукурузяними крупами  – крупи мелеси, ну не так, 
як мука, але лаботіше так, крупніше, ту вже є, в  нас 
ту є млин такий, то все змелем, я просію муку. Крупу 
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вже як закваситься дуже мізерія, знаєте, вода робить
ся це бирше. А я її забираю, розумієте, така шоб вона 
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ся це бирше. А я її забираю, розумієте, така шоб вона 
густенька була, так, то це гуслянка. [...] [Чи робили Ви Егустенька була, так, то це гуслянка. [...] [Чи робили Ви 
бринзу?] Та ми дома таке багато нє робили, ми не триЕбринзу?] Та ми дома таке багато нє робили, ми не три
мали багато овец, цье вже на полонині. Цє на полониЕмали багато овец, цье вже на полонині. Цє на полони
ні роб’єт [бринзу], розумієте, а дома ми з коров’єчого Ені роб’єт [бринзу], розумієте, а дома ми з коров’єчого 
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тій горі, я знаю, дванацять овец було, то мішали, відЕтій горі, я знаю, дванацять овец було, то мішали, від
єв, з коров’єчого, мама покійна, бо я щье мала була, Еєв, з коров’єчого, мама покійна, бо я щье мала була, 
то було дванацать овец, я памнєтаю. Молоко, ну, чуть Ето було дванацать овец, я памнєтаю. Молоко, ну, чуть 
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замочьую та й туда даю вже жиру, уже ци смальцю, 
ци шо, жиру туда і кропу, ну, приправи всякі, посолю, 
і це голубці накрутимо, і в каструлю, і то ше сала туди 
кусками помежи то сирого, воно таке дуже добре з 
того. То це голубці такі старовіцкіє. Тепер уже роблят 
з рисом, та й Ви, може, робите з рисом, з м’ясом. [Як у 
Вашому селі колись називали капусняк?] «Росівник», 
але то капусняк. Я дуже люблю з буженим, як є кісточ-
ка копчена – помила, туда, то варитси собі, я капусту 
посічу, або січену ми робимо, помию, шоб не квасне, 
та й туда. А потому я підбиваю трошки муку вісівкову 
таку, ні дуже м’яконьку, знаєте, крупнішу, і зажарюю 
щье салом, лишь шкварки ніт туда. А коли на пісне, 
то олійом, олії з цибульков, то об’єдєніє! А картопля 
«в мундирах», повну миску як я наварю, то діти прі-
ходят зи школи: «Шо Ви наварили?» – «Та якус капус-
ту варила, та наварила гречку». – «То давайте і того, 
і того!». Я насиплю тої капусти, тої картоплі «в мунди-
рах» облупленої – діти поєдят. У нас у Черленому таки 
й гречки ніколи не виділи, ні тато не купував, ні мама 
покійна, я ніколи й не виділа гречку, це вже тепер. І Ви 
знаєте, що і в нас не дуже хотє гречку, кажут: «А то 
би шье було півсвині там, шоби кусочками м’ясо!» – 
«А то кожний раз не годен, свиня там не росте така, 
аді». [...] [Із чим їли бринзу?] Найбільше з барабулею, 
з  картоплею, з  кулешов це добра бринза, і  щье, як я 
кажу, ту смажку стопити, щье й бринзи туди кинути, 
то дуже добре, ну, та це я дуже люблю з картоплєю. 
Отак, як у Росії, то картоплю вони не луп’є, а «в мун-
дирах» наклали та й собі їдєт. [Як у Вашому селі каза-
ли?] «В лушпиню». 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Чи 
рахували на Святий вечір кількість страв?] Рахували. 
Ну, то пшениця  – кутя, голубці, узвар, пироги з ма-
ком, оселедец, риба, риба є ци жарена, ци така, і щє 
роб’їт це – буряковий такий борщик пісний, шо буря-
ки на кусочки, олійом зажарені. [Чи капусту додава-
ли в такий борщ?] Можна й давати. Давали фасолю, 
ну можна й сами, як сами любимо, а можна й фасо-
лю окроме тоже, піджарюємо, олійом зажарюємо. Ну, 
ше шо роб’їт – ці терченики, хто має коли вже зроби-
ти. Домашній [хліб пекли]. Це просто пекли калачі і 
хліб пекли. Але в нас тепер шос пічька збавиласи, ми 
хліб купуємо. Треба поремонтувати пічьку. Робимо 
обов’язково голубці на Святий вечір, але пісні, з олі-
єм, це вже даємо олію туда та й зверхі натовчємо чьес-
нику, та й олію на то, поливаємо.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Калачі кручені  – це, що 
дирка всередині. Та є й без дирки. Ми даємо, помина-
ємо за померших, а наспід – круглий хліб, хліб такий з 
муки ци з білої, ци з чого, тарілку, в тарілці там і кон-
фети, і мандарини, шо вже там є, пампушки печемо, 
а зверьхі і хліб, і колачь, і там вже ци яблука, ци шо, 
і зверьху сьвічьку. І це ми поминаємо своїх померших, 
даємо за них на Святий вечір, ідемо до сусіда. Цего 
року ми ходили туда до сусіда, а  на цей рік, Бог по-
може діждати, до нас прийдут. Діти йдут колядувати, 
то треба сісти з’їсти, а потому вже йдем, розносимо за 
померших. Це тут по сусіди, це не родичі. Родичі мої в 
Черленім, то ми вже йдемо другої днини на Різдво, так 
не годен увечері. Несемо [за померлих]. Другої днини 
вже скоромна [їжа], вже холодец, вже є так, усьо. [Як 
відбувається поминання на другий день, на Різдво?] 
Я Вам кажу: «Це перед мої мами та перед мого тата, 

там, ци свої сестрі, ци племінници». Ну, а вони садєт 
за стіл. Вперед ходимо  – вони дают нам. Це цей ка-
лач, шо я кажу. [Вони теж дають Вам хліб, калач?] Так, 
це шо вже мают, як не мают хліба, тоди колачь кладут 
на тарілку, шо вже мают, бо то не в кожного однако. 
[І Ви з тарілкою забираєте?] Так. Але вже я хліб звідти 
не беру, бо я ж кажу, то далеко  – штири кілометри. 
Хліб то потрібен, а тарілку, я ж кажу: «Най буде у вас». 
Бо вони три кілометри униз по хліб ходєт, а  я буду 
сюда нести?

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Це перед Дмитрі-
єм «Дідівна субота» називаєтса і  перед Пущьенєм, 
Дідівна субота до Пущьеня, до посту Дідівна субота 
і  перед Зеленими сьвятами. Три суботі, так, але ми 
вже лишь таке купуємо, ну, ци батон, ци плетяник, ци 
мандарині, ци шо там, но особєнно воду я даю, воду 
ци оцу мінеральну, ци так води, просту, з кружкою за 
прости Бі[г]. [Чи додавали мед у ту воду?] Ні, не дава-
ли меду. [...] Після Паски в тиждень Провідна неділя, 
на Проводи то ми ходимо [на цвинтар], поминают там 
на гробках. Але я вже два роки не йшла, бо то там ідут 
та й нап’ютси. Та шо – та несут тарілки з закусков, та 
й печьут маленькі пасочьки, та й ціє колачі дают, та й 
сьвічька, та й писанка. Та й можє бути тарілочька ще 
до того, а як ніт, то лишь паска, сьвічька та й писанка, 
крашанка мусит бути. У нас «писанки» кажут, а так – 
«крашанки». Розмальована [писанка]. [Червоного 
кольору] це у нас називаєтса «галунка».  [...] Колись 
давно за Радянского Союзу шос у нас не було заведе-
но, шо не ходили на гробки. Чьось не знаю, чього. На 
других селах ходили, а у нас ніт. Потому вже, уже за 
України та й почьали ходити на гробки, хочь і вперед 
не ходили – дас собі родичеви, там пом’яне дома, та 
й вже. Тиждень у нас після Великодня ходю [ходять] 
у нас люди на гроби, берут їсти, берут пити дехто, на 
гробах дают обов’язково писанку за прости  Бі[г], за 
ту мертву душу, яка там. Ну, я кличьу Вас: «Я Вас дуже 
прошу, аби Ви прийшли до мене». Я собі знаю, кого я 
хочьу брати там: свата, брата, сусіда. Ци з тих [які є 
на цвинтарі], ци від хаті прошу, та йдемо до церкви, 
а від церкви після служби ідемо на гріб, я Вас запро-
шу, другу, трету, дисєту. Я собі знаю, кілько я чоловік 
гонна там дати їсти і за прости Бі[г] дати, бо кожному 
треба дати за прости Бі[г] і кожному має бути писан-
ка обов’єзково. У нас до Спаса, до Вознесення грают 
у писанки. Хтось мене закликав до свого гроба, то він 
мені тоже дав. А єк хтос ни йде, бо то ни кожний йде 
на свої гроби. Наприклад, я, ми полишєли йти на гро-
би, попри то що мій чоловік похований і син. Я не йду, 
в хаті за прости Бі[г], на дорозі, а туда не йду, чьому – 
тому шо напиваютси, і єка там мольитва? Я чітала в 
Божіх кніжках, шо написано, шо якшо родина на гробі 
випіла, а  не дай Бог, закурила, так душа загонитса в 
пекло. То не стало, би я щье прийшла з своїми про-
дуктами, зо всим, та би я щье йому там гірьшє зроби-
ла! Я то відмінила. А люди ходіт, дужи ходіт. На мо-
гилу кладетси [писанка], єк ми посьвєтили кошик на 
Паску, на Вельикдень, ідемо на гріб, кладемо писанку 
і чуть хреню. Посьвєтили шутку [вербу], тоже несе-
мо патичьок там затикати обов’єзково сьвєчений, оце 
тиждень до Вельикодня, після на Вельикдень беремо 
далі цеє яїчко, ци кусочок, ци яїчко сьвєчене, і  хре-
ню, і  писанку ставимо на то-то. Їкшо писанок німа, 
то єйце та й хрін мусит бути, а писанок, може бути, не 
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до того, а як ніт, то лишь паска, сьвічька та й писанка, Едо того, а як ніт, то лишь паска, сьвічька та й писанка, 
крашанка мусит бути. У нас «писанки» кажут, а так – Екрашанка мусит бути. У нас «писанки» кажут, а так – 
«крашанки». Розмальована [писанка]. [Червоного Е«крашанки». Розмальована [писанка]. [Червоного 
кольору] це у нас називаєтса «галунка».  [...] Колись Екольору] це у нас називаєтса «галунка».  [...] Колись 
давно за Радянского Союзу шос у нас не було заведеЕдавно за Радянского Союзу шос у нас не було заведе



139КОСІВСЬКИЙ  РАЙОН

стає, бо там дві-три другі, де хто ходив. А їкшо дитьи-
на, то обов’єзково, була би та писанка сто рублів ко-
штувала, то дитьині на гробі має бути, так заведено в 
нас. [Паску теж залишали?] На гробі? Паску – ні, паску 
їсться вдома.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Ми коптили [м’ясо], було копчьенє, 
так, щье ади я тут прийшла, то було копчьенє. Ну, за-
солювали сало собі в бочьку, бо то щье так не було 
моди в слоїках, сало в бочьках. В бербеницях, в бочь-
ках. Бербениця – цье до бринзи, а бочька – то до сала, 
але ми називали і так, і  так, то однаково. Та й всьо 
вудили, всьо коптили, а тепер уже ніт, то тушонку, то 
таке, знаєте, як тепер, тушонку та паштет, та й всєке. 
Овече масло – лікарство. Так, робили, але масло ове-
че, ну, окремо збирали та й окремо били. У нас була 
на полонині літом маслобойка, шо отак крутили. І ми 
били. А вдома то така колотавка була в нас. [Кажуть] 
«колотавка». То ми колотили масло. Так треба по-
догріти чьуть сметану, аби тепленька, та й треба бі-
гом колотити, аби не звернуласи, то зробитса лишь 
крупи, та й колотити, колотити, колотити на змі-
ну, хто хоче: «Ану ти бери колоти масло!». То масло  
таке файне.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Як 
прикрашають паску?] Та єк хто. Хрест так. Такі куче-
рики робитси, зазульки робитси, так, як коса в жін-
ки, кладете, відти і відти плетете, кладеси там, ну, 
хто шо вміє, це вже єк котра жінка собі вміє шо при-
крашати. [Так прикрашали] всі паски. Йой, давно пе-
кли богато. Я й зараз печу, в мене десіть пасок мусит 
бути тому, шо в мене є внуки, і я кожному даю паску 
за прости Бі[г], і я мушу це печи. А хто, то в кого, то 
дві-три, чотири – це годі, отако. [...] [Чи брали писан-
ки, коли йшли перший раз на поле орати?] Так, так, 
з писаночькою, на то є спеціальна писанка, називаєси 
«дряпанка», то таку ту дряпанку, вона лишь таке собі, 
подряпана і на чорно закрашена. [Її писали тоді, коли 
й писанки?] Та тогди, бо це тогди си зачинало з цим 
воском, з роботою, тогди все си зачинало. [Що робили 
з тією писанкою на полі?] Клав на кінец ци на початок 
города і начинав орати ци копати, ци шо. [Чи казали 
якісь слова?] Ну, аби си вродило, би Бог благословив. 
То всьо з Богом си робило, це ни було таке, аби-бо. 
[Чи брали ще щось, крім «дряпанки»?] Ні, ні, писанку 
та й моливси, «Отче наш» виговорити і це покласти 
собі там на кіньчик города. Ніхто її [«дряпанку»] від-
ти потім не брав, вона так і пропала пропадом, так,  
то і знаки.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Шо сьвєтили, й зара сьвєтіть: ко-
басу, м’ясо, яйця, сир – це всьо отаке сьвєтіть. Масло, 
хрін. Хрін – це є страшенний обов’єзок, бо коли Ісус 
Христос воскрес, він перший раз узяв хрін в рот. Хрін 
отак, як ви осьвєтили цей кошик, ви маєте прийти до-
дому, помолитисьи Богу, узєти перший раз в рот хре-
ню, після того – яїчко, а після того їжте шо хочете і 
пийте горівку чи шо там маєте. [Писанки були видуті 
чи варені?] Та які видуті, єк ту краску класти в дирку, 
єк та краска натече всередьину, куда це це. Писанку 
нихто ни їв, а  писанку тримали, дехто собі видував, 
отаке, єк оце, і  тримав вроді таке на пам’єтку. А  щє 
мода була на цьвєчки на сьтіну класти, забити цьвє-
чок і  коло образа, і  давно мода була, зараз уже цего 
нема, але давно це таке було. А яйця їли. Варені яйця. 

Це ж до їди, білі, взагалі білі, варили їх, розрізали і їли. 
Яйця мусєт бути. [Як тільки сіли до сніданку, то од-
ним яйцем треба було всіх обділити?] Ні. Сьвєченим, 
але єк ви осьвєтили троє-четверо, то так, але єк єдно, 
то ви мусите сє дєлити. Але хто єдно сьвєтіт? При чім 
єдно, єк єдно яєчко сьвєтити? [Що робили зі шкара-
лупою зі свяченого яйця?] Не викидалоси сьвєчене, це 
кидалоси в стайню, там, де худоба. А не палити, ніт, то 
є сьвєчене яйце. Єйце рахуєси сьвєчене, бо то дехто 
каже: «А, то сьвєчена шкаралупа, а єйце не сьвєчене!». 
Ну бо, розумієте, а це неправильно, бо Божа благодать 
землю пробиває, жилізо пробиває, то та шкаралупа 
для Господа Бога ничьо. От ми були в Почаєві з од-
нов жінков звідси, з  мойов подружков, і  вна купила 
золотий хрестик, і  дала в Почаєві там, попросила у 
батюшки, у сьвєщеника, осьвєтити, і дала в мішечку 
салофановому так, єк продаєтси в мішечечьку. А він 
посьвєтив, молитву прочьитав, а вона так узєла в руки 
та й так шос дивитси, дивитси, а він каже: «Жіночько, 
а шо Ви дивитисе?» – «Та я, – каже, – забанувала, шо 
я не вибрала з мішечька». А він каже: «Ви безсовісні, 
Божа сила жилізо пробиває, а нє отой мишечок. Ви єк 
у Бога віруєте? В мішечку, це ж, Божа благодать проби-
ває жилізо, землю Божу пробиває, а Ви посумнівалис, 
шо отой салофаньчик не пробив!». Так її посварив, шо 
аж мені стало за ню встидно. Так і єйце, ца шкаралуп-
ка для Божої сили, єк капелька там попала, і єїчко вже 
сьвєчене. [...] [Що треба було зробити, коли прийшли 
із церкви?] Обійти навкруг хати один раз з усєм сьвє-
ченим і з отов щье бечков. Отак прутиком, єк йдете 
з церкви, шоб, єк шутку цу посьвєтили, єк сьвєтіть, 
отак берете і отак з надвір ідете собі, по сьтіні пове-
зете, повезете за сонцем кругом і зайшли в хату. Це з 
шутков єк йдете з церкви, і це з пасков сьвєченов єк 
йдете з церкви. І щє онно – на Єрдан, коли сьвєтітьсе, 
не на другий Сьвєтий вечір, Водохреща, а на Йордан, 
на Видорші, єк у нас називают, коли сьвєтітьсе, воду 
сьвєчену приносите з Йордана, – тоже обійти навкруг 
хати оці три рази, обпорскати і, єкшо маїте худобу у 
стайні, обпорскати корову та й і вівці, і, не дай Бог, 
свиню, та й кури, не дай Бог, це не грає, а козу не дасть, 
це не Боже, коза до Бога не належит, це є тварина на-
ліво, це Ісус Христос пас девяносто девіть овечок, 
а у диявола просив, аби приймив єдну козу. І він пас 
сто, але лишь одна коза була межи девяносто девіть  
овечками.

ХЛІБ [Чи печуть на Святий вечір якийсь спеціальний 
хліб?] Ну, знаєте, я, наприклад, печу хліб і колачі 
обов’єзково. То я собі печу хліб, я не купую в магази-
ні хліб. Відколи так мама моя була покійна, шо ми не 
купували на сьвіті нічого, і тепер я печу. Так то купую, 
оце, шо чоловік умер, а поки чоловік жив, я собі пекла 
хліб раз на раз. [...] Мама моя пекла – дріжжів тогди не 
було, вона собі причину відбирала, розчину, «причи-
на» називалас, причина – це собі назбирала у слоїчок, 
це там скисне, пекти, і вже є другий хліб. [У чому мама 
замішувала тісто?] Корито було таке, корита великі 
такі були, мидниць не було колись, корита були такі 
великі, довбане з такого. [У чому замішували тісто на 
паску?] В тому самому.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Хліб пекли. Та всьо пекли. У  нас 
того не було, у нас колачь, у нас є такі таси, я Вам по-
кажу, від таких колачів, з  бляхи це роб’єт, відай, це 
циганска робота, ну, та це роб’єт отаке-во  – отакий 
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й писанки?] Та тогди, бо це тогди си зачинало з цим 
воском, з роботою, тогди все си зачинало. [Що робили Івоском, з роботою, тогди все си зачинало. [Що робили 
з тією писанкою на полі?] Клав на кінец ци на початок Із тією писанкою на полі?] Клав на кінец ци на початок 
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«дряпанка», то таку ту дряпанку, вона лишь таке собі, М«дряпанка», то таку ту дряпанку, вона лишь таке собі, 
подряпана і на чорно закрашена. [Її писали тоді, коли Мподряпана і на чорно закрашена. [Її писали тоді, коли 
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колачь великий, це для молодих, там кладетси слоїк на 
середину, півлітровий слоїк, і всьо, зразу колачь. При-
крашали – тісто місите просто, як на пироги, яїчко не 
б’єте, нічого, просто тісто місите, розтачьуєте на тачьу 
і вирубуєте, шо хочьете. То тепер є уже форми, а  то 
давно руками вирубували. Квіточьки рубані [роби-
ли], і вони ни ростут, і вони і форму ни тиряют. [Був 
один калач для молодого, а  другий  – для молодої?] 
Так. Цес колачь мев стояти перед молодих під дерев-
цем на столі, отакий убраний колачь. А єк до церкви 
йдут, то є такі прості колачі, єк і тепер хліб є. Ці колачі 
пеклиси, єк у кого, бо у нас дают на весіллі хресним 
батькам п’єть колачів, чьотири, зараз мода чьотири, 
зверьхі подарок і там, єк жінка, то шампанське, а єк 
чоловік, то бутилка горілки, це, і  платок, і  це все си 
завиває, і  це молода дає батькови своєму хресному. 
Домашні газди пекли [калачі]. Сами пекли, пекарнів 
ни було. Ви розумієте, якшо я ни гонна задужьити, 
у  мене богато роботи, я  запрошу Вас: «Спечіт мені 
там десіть колачів». І  всьо. І  так хлопцеві. І  то собі 
кожні батьки окремо лагодєт два дни до весіля.  [...] 
Коли повниця, коли збирают гроші, коли збирают по-
дарки, тогді ці колачі приносєт перед молодих, тогді 
тей молодий дає хресним батькам ці колачі, а не цей 
вельикий, ці меньчі колачі, а вельикий має стояти під 
деревцем. Коли вішєют деревце, завісили вже, напо-
слідку тоді цей колачь вже розломлюют і дают гостям 
їсти – тому, тому, тому. Ламают. Повница ввечір, нази-
ваєси «повница» те, шо даруют, і ці колачі роздаєтси,  
і всьо.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Та йой, Господи милосердний, – 
три страви: холодец, голубці, гуслєнка, таке кисле мо-
локо, ну аєкже, давно, за меї кєми, та йой, та сестра 
моя так си віддавала, а я вже – ні, в мене вже трош-
ки було гонорніше весілє. Навкруг стола отак укла-
дали, отак кавальчики хліба, куски хліба отак, отак, 
отак – кругом, кругом, кругом, отако клали, і так собі 
кожний, хто сів, перед себе, та й всьо. Ну, та й тільки 
ложечка була, вилок не було. Холодец і голубці. А то 
великі миски були, не таке, єк тепер, називалиса «мір-
тукові». [Вони були розписні?] Ні, ні, череп’єні мис-
ки були, розмальовані. То це таке було лишь на стіл. 
Так моя сестра си віддавала, а я вже – ні, в мене вже 
трошки, в мене вже в людей було дес з п’єть страв. [Із 
чим їли гуслянку?] З хлібом. А то ми поїхали були з 
чоловіком у Голови на весілє, туда, там його родина 
була, нам дали щье й кашу, із крупів на молоці варена. 
В Голови, в село, у Верховиньский район, то там була 
чьетверта страва кашьа. А  то мені так си було дуже 
вдало, та кашьа – крупи кукурузяні на молоці варені, 
так, то дуже така смашна їда була. Гуцульска страва. 
Та й юшка, юшка вже була – буракова юшка, бураки 
там, м’ясо капчене. Буракове – то називаєси «юшка». 
То борщ собі инакше, а юшка – инакше. Борщ – то це 
барабуляний, таке, а  бураки  – то юшка, фасулі то з 
бураками – то це вже юшка. То це була там юшка, то 
мені вже то си вдало. [...] Поварі накрили столи, лю-
дий за стіл запросили, та й люди їдєт, та й п’ют, при-
йшли музиканти та й грают, та й люди сидєт, та й собі 
си набувают, отако-во. [За столом молоді їли з усіма 
гостями?] Їли. [Чи пили горілку?] Мали право, лишь 
старалиса не пити, нефайно би було, якби си молодий 
і молода напили. Отаке. А співати не дай Бог, не сьпі-
вало ні то, ні то, а тепер так сьпівают, шо тріскают, так 

сьпівают! [Чи чарки були для кожного?] Нє-нє-нє, дві, 
три, чотири на цілий стіл. І це подали, випили: я – до 
вас, ви випили – подали другому. Єк я випила до вас, 
ви випили до мене, налили мені, мені подали, я п’ю до 
вас: «Дай Боже». Ви кажете: «Пийте на здоровлє!». І я 
це випила. Вам налила, подала, ви так. Єк ви хочете 
напитиси до молодої, там ци ваш племянник, ци пле-
мянниця, то це собі почерез стіл, вони сидєт за сто-
лом, та й деревце тут, ви собі почерез стіл, та й пили, 
вони по капиночьці там, так не було, шо не можьна 
пити, та й отаке-во. 

ЧАСТУВАННЯ НА ВЕЧОРНИЦЯХ Були, коли єка є ро-
бота – кукурузи лупити, було таке, шо давно було, єк 
ца хата, забогато, лупили. Були вечорниці, коноплі 
сіяли це перед Андреєм, розбиралиси дівчєта цесі, 
рахували, де на плотах слупи.  [...] Я  знаю, шо перед 
Василієм пироги варили, і  кіт мав тєгнути, клали 
на маглівницу, ту, шо давно прали. В  мене є маглів-
ниця. На то вкладали, нагодовували кота, дуже то 
ці пиріжки такі цюпенькі, манюсенькі робили: або 
з м’ясом якимос капченим, або з якоюс ковбасов. 
А  він тєгне: котрий потєг, та си віддаст або тей си  
вженит.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ, ЩЕДРУВАЛЬНИКІВ  
Переважно на Сьвєтий вечір ходили разом і хлопчи-
ки, і дівчєтка, давно це було, а зараз в послідний чєс 
розокромилисе: хлопчики ходєт окремо, а  дівчєт-
ка  – окремо.  [...] Хлопці ходили за кукуцами, не то, 
шо хлопці, взагалі діточки. Отаке, шо прийде: «Сла-
ва Ісусу Христу!». Стоїт отам перед порогом, а ви те 
знаєте, маєте йому шос злагодити, має бути там або 
єкас булочька, або єкас «зазулька», а так, єк тепер уже, 
то шоколада, плитка шоколади, паличьки. До мене 
то купами ходєт, бо знают, шо є писанки, я кожному 
даю писанку. Пекли «зазульки». І надаєш, а так, єк у 
мене син, то за Василькову душу, а там за чьоловіка, за 
Івана душу, а там щье, а там дам, роздам. «Зазульки», 
колачь, булочьки – шо собі хочьете, придумаєте і так 
даєте дитині, і там цукерки єкісь. Я даю писанку кож-
дому, і воно каже: «Прости Бі[г]». Я даю там за сина, за 
Івана, наприклад, за Василькову душу, за маму, за тата, 
знаю: ім’я обов’єзково казати, і воно каже: «Простибі, 
най Бог прийме!». І пішло, і зараз поличіт, подивітси: 
вже є четверо-троє других, і  знов. Цего року в мене 
було двайціть девіть.

РОГАТИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Вербилівці
Записала Л. Артюх 1983 р.  

у с. Вербилівці Рогатинського р-ну 
Івано-Франківської обл. 

від Курець Ганни Олексіївни, 1905 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Весілля 1924  р.] На вінки молода 
кликала з хлібом, а на весілля – без хліба. Тепер так 
само. На два хліба ставили вінок. Молода зустрічає 
молодого перед шлюбом, виходить на вулицю з дво-
ма хлібами, один на одному, і  має два букети. Тричі 
вклоняється, молодий бере хліб, букети чіпляє собі і 
їй, вона з ним цілується. Він передає старостові хліб, 
той несе його на подвір’я. Цей хліб несуть до церкви, 
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тукові». [Вони були розписні?] Ні, ні, череп’єні мисІтукові». [Вони були розписні?] Ні, ні, череп’єні мис
ки були, розмальовані. То це таке було лишь на стіл. Іки були, розмальовані. То це таке було лишь на стіл. 
Так моя сестра си віддавала, а я вже – ні, в мене вже ІТак моя сестра си віддавала, а я вже – ні, в мене вже 
трошки, в мене вже в людей було дес з п’єть страв. [Із Ітрошки, в мене вже в людей було дес з п’єть страв. [Із 
чим їли гуслянку?] З хлібом. А то ми поїхали були з Ічим їли гуслянку?] З хлібом. А то ми поїхали були з 
чоловіком у Голови на весілє, туда, там його родина Ічоловіком у Голови на весілє, туда, там його родина 
була, нам дали щье й кашу, із крупів на молоці варена. Ібула, нам дали щье й кашу, із крупів на молоці варена. 

М
ой, Господи милосердний, – 

М
ой, Господи милосердний, – 

три страви: холодец, голубці, гуслєнка, таке кисле мо

М
три страви: холодец, голубці, гуслєнка, таке кисле мо
локо, ну аєкже, давно, за меї кєми, та йой, та сестра 

М
локо, ну аєкже, давно, за меї кєми, та йой, та сестра 
моя так си віддавала, а я вже – ні, в мене вже трош

М
моя так си віддавала, а я вже – ні, в мене вже трош
ки було гонорніше весілє. Навкруг стола отак укла

М
ки було гонорніше весілє. Навкруг стола отак укла-

М
-

дали, отак кавальчики хліба, куски хліба отак, отак, Мдали, отак кавальчики хліба, куски хліба отак, отак, 
отак – кругом, кругом, кругом, отако клали, і так собі Мотак – кругом, кругом, кругом, отако клали, і так собі 
кожний, хто сів, перед себе, та й всьо. Ну, та й тільки Мкожний, хто сів, перед себе, та й всьо. Ну, та й тільки 
ложечка була, вилок не було. Холодец і голубці. А то Мложечка була, вилок не було. Холодец і голубці. А то 
великі миски були, не таке, єк тепер, називалиса «мірМвеликі миски були, не таке, єк тепер, називалиса «мір
тукові». [Вони були розписні?] Ні, ні, череп’єні мисМтукові». [Вони були розписні?] Ні, ні, череп’єні мис
ки були, розмальовані. То це таке було лишь на стіл. Мки були, розмальовані. То це таке було лишь на стіл. 
Так моя сестра си віддавала, а я вже – ні, в мене вже МТак моя сестра си віддавала, а я вже – ні, в мене вже 
трошки, в мене вже в людей було дес з п’єть страв. [Із Мтрошки, в мене вже в людей було дес з п’єть страв. [Із 

Ф
деревцем. Коли вішєют деревце, завісили вже, напо

Ф
деревцем. Коли вішєют деревце, завісили вже, напо-

Ф
-

слідку тоді цей колачь вже розломлюют і дают гостям 

Ф
слідку тоді цей колачь вже розломлюют і дают гостям 
їсти – тому, тому, тому. Ламают. Повница ввечір, нази Фїсти – тому, тому, тому. Ламают. Повница ввечір, нази- Ф-
ваєси «повница» те, шо даруют, і ці колачі роздаєтси, Фваєси «повница» те, шо даруют, і ці колачі роздаєтси, 

ой, Господи милосердний, – Фой, Господи милосердний, – 
три страви: холодец, голубці, гуслєнка, таке кисле мо Фтри страви: холодец, голубці, гуслєнка, таке кисле мо- Ф-
локо, ну аєкже, давно, за меї кєми, та йой, та сестра Флоко, ну аєкже, давно, за меї кєми, та йой, та сестра 

вженит.

Ф
вженит.

ЧАСТУВА

Ф
ЧАСТУВА

Пер

Ф
Переважно на Сьвєтий вечір ходили разом і хлопчи

Ф
еважно на Сьвєтий вечір ходили разом і хлопчи

ки, і дівчєтка, давно це було, а зараз в послідний чєс 

Ф
ки, і дівчєтка, давно це було, а зараз в послідний чєс 
розокромилисе: хлопчики ходєт окремо, а  дівчєтФрозокромилисе: хлопчики ходєт окремо, а  дівчєт
ка  – окремо.  [...] Хлопці ходили за кукуцами, не то, Фка  – окремо.  [...] Хлопці ходили за кукуцами, не то, 
шо хлопці, взагалі діточки. Отаке, шо прийде: «СлаФшо хлопці, взагалі діточки. Отаке, шо прийде: «Сла
ва Ісусу Христу!». Стоїт отам перед порогом, а ви те Фва Ісусу Христу!». Стоїт отам перед порогом, а ви те 
знаєте, маєте йому шос злагодити, має бути там або Фзнаєте, маєте йому шос злагодити, має бути там або 
єкас булочька, або єкас «зазулька», а так, єк тепер уже, Фєкас булочька, або єкас «зазулька», а так, єк тепер уже, 
то шоколада, плитка шоколади, паличьки. До мене Фто шоколада, плитка шоколади, паличьки. До мене 
то купами ходєт, бо знают, шо є писанки, я кожному Фто купами ходєт, бо знают, шо є писанки, я кожному 
даю писанку. Пекли «зазульки». І надаєш, а так, єк у Фдаю писанку. Пекли «зазульки». І надаєш, а так, єк у 
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ці пиріжки такі цюпенькі, манюсенькі робили: або 
з м’ясом якимос капченим, або з якоюс ковбасов. Ез м’ясом якимос капченим, або з якоюс ковбасов. 
А  він тєгне: котрий потєг, та си віддаст або тей си ЕА  він тєгне: котрий потєг, та си віддаст або тей си Евженит. Евженит.

ЧАСТУВА ЕЧАСТУВАНН ЕННЯ ЕЯ КОЛЯДЕ КОЛЯДНЕНИКІВЕИКІВ, ЩЕДРУВАЛЬЕ, ЩЕДРУВАЛЬ
еважно на Сьвєтий вечір ходили разом і хлопчиЕеважно на Сьвєтий вечір ходили разом і хлопчи

ки, і дівчєтка, давно це було, а зараз в послідний чєс Еки, і дівчєтка, давно це було, а зараз в послідний чєс 
розокромилисе: хлопчики ходєт окремо, а  дівчєтЕрозокромилисе: хлопчики ходєт окремо, а  дівчєт
ка  – окремо.  [...] Хлопці ходили за кукуцами, не то, Ека  – окремо.  [...] Хлопці ходили за кукуцами, не то, 
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буде ксьондзу. [...] На віко трунви хліб не кладуть, не-
суть в хустці під рукою, дають ксьондзу. [...] Хліб бабі 
давали на хрестинах. Куми дбали про той хліб. Баби 
були ще по війні недовго. Жінки несли булки й цукор 
і зараз несуть.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Короваю не було, колачів не було. 
Пекли медівники жовті. Чорні пекли на цілу форму, 
пекли на шести формах, потім краяли, і  як молода 
прийшла від шлюбу, несла їх і воцет – червоний озвар 
і спалений мед. Півкадуба робила, щоб старчило. Мо-
лода роздавала жовтий медівник і цукор. Кричали: 
«Цукру!». І тепер дає те ж саме. «Доля» – книші білі, 
солодкі, на яйцях. Пекли довгий у формі, як хліб – кир-
пичик. Гладкий зверха, пекли до десяти штук. Краяли 
на шматки і ділили по кавалку гостям на подвір’ю – 
наспід «доля», а зверху медівник і цукор. Молода дава-
ла цукор гостям молодого. Короваю й тепер не печуть. 
«Долю» печуть. Медівники з доброго солодкого тіста 
і сухарі.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Варять холодець, тісто з роз-
солом [бульйоном], [подають] м’ясо, сирі огірки, 
капусту квасну, давали пиво й горівку. Наостанок 
каву давали. Ставлять холодець  – дриглі, кишки  – 
кров’янка. Це  – сніданок. Жінкам ставлять воцет, 
чоловікам – горівку. Шлюб, потім вобід. Борщ, тісто 
з розсолом, печеня з свинини без бульби  – остання 
страва. Тепер сніданок: риба, дриглі, салат, ковбаса, 
кишки з крові й гречаної каші, шинка, рулет-хлібець 
м’ясний, кісто з розсолом [локшина з бульйоном]. 
Обід: холодець і все холодне те ж саме, риба, борщ, 
бульба тушена з курятиною, капуста тушена з свини-
ною чи домашньою ковбасою, вода солодка, компот. 
Бульба й капуста – остання страва. Голубці на ранок  
поставлять.

ПОМИНКИ У  день поховання  – почесна. На дев’ятий 
день – споминання – служба Божа і вдома вобідають. 
Сорок день – споминання. І за рік. На цвинтар ходять 
родичі, не несуть їсти. У  хаті кличуть людей  – час-
тування: дриглі, пампухи, голубці, печеня – м’ясо до 
пампухів, то є остання страва. Киселю не було. Тепер 
і рибу наперед ставлять, тепер і борщ варать, і кісто 
[локшину], а  раніше не було того. Колива не було, 
й тепер ні пшениці, ні хліба з медом. Лише на Святве-
чір і на Хрещення пшениця з медом. З-за столу не роз-
давали ніц, і як ідуть до мертвого, хліб не несуть. Го-
тують в господі, можуть і свої, та не роблять, бо туга. 
Виделки на столи можна класти.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ На ро-
динах мама варить каву, чоловік не варив, та він не 
сидів за столом. І тепер він не частується з жінками. 
На хрестинах пекли булки всім, додому роздавали. 
Хрестини були вдень, а не ввечері, й роздавали вдень, 
бо дитина не спатиме. Кашу не варили. Кума несла 
на хрестини крижмо і булки. Готували те ж, що й на 
весілля: дриглі, голубці, пампухи до печені. Теж пече-
ня – остання страва. Тепер і печуть більше, і варять, 
хто на що здатен.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Страви: борщ, зупки з кістом 
чи крупою  – пшоно, гречка, кукурудза. Картопляна 
зупка, з галушками, з фасолею, горохом. На гороховій 
юшці варять кісто, дрібно різане. Каші й бульба варе-
на, печена, тушена. Нині м’ясо частіше стали варити, 

з  курятини, гусятини восени, качки. Яйця смажимо 
чи варимо. Є  риба. Смажимо, холодимо на драглі. 
Консерву рибну до бульби. Голубці з кашею пшоня-
ною чи рисовою з фаршем. Сало – солонина й тепер 
часто на засмажку чи на заправку до страв. І так їмо 
на підвечірок з часником, цибулею, огірками, відне-
давна і з помідорами.

ХЛІБ Хліб тепер мало печуть. Ще після війни пекли 
житній на рожчині. У  діжці вчиняли. Пекла більше 
господиня, не невістка, а  вже, як стара ставала, то 
віддавала їй пекти хліб. Садовили в форми бляшані, 
прямокутні чи видовжені круглі. Піч підмазували що-
тижня, бо пекли й на поду на капустяному листі або 
на лопаті, підсипаній борошном. Тепер, як печуть, 
вчиняють дріжджами, печуть з пшеничної муки. Пам-
пухи печемо, пироги з гарбузом, картоплею, капус-
тою, маком, сиром. Варимо пироги з сиром, маком,  
з чим є.

СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Горішнє Залуччя
Записала Л. Артюх 1 липня 1981 р.  

у с. Горішнє Залуччя Снятинського р-ну 
Івано-Франківської обл.  

від Шкурги Олени Гаврилівни, 1912 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ За старостів ідуть вуйко і старший 
брат, і з ними йде молодий, тато й мама, несуть пару 
хліба і 1  л горілки  – два колачі й сіль або цукор. Як 
хліб у дівчини в хаті не приймають, то дівка не йде за 
хлопця. Не взяла хліба – відмовила.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Тут же стіл: холодець – 
студенець, яйця, салати з капусти, огірків, помідо-
рів, ковбаса, тушена з м’ясом капуста, голубці – на-
зивають їх також «галушки», начинка з манки або з 
кукурудзяного борошна, або з рису з яблуками. Га-
рячі страви подають по черзі. [...] Борщ: буряки цілі 
кришать, томатну заправку засмажують, додають 
перець, сметану і маленькі пироги з м’ясом роблять 
[вареники], варять, а коли їсти, кладуть у миску до 
борщу.  [...] Борщ: кислі буряки білі у печі. Буряки 
варять, кришать і тушкують з томатною приправою 
[заправкою], засмажують, кладуть перець і сметану. 
До цього варять маленькі пироги [вареники] з сирим 
м’ясним фаршем [як пельмені]. Сам борщ подають 
на стіл. У  миску кидають ці пироги  – кожному по 
два-п’ять.  [...] Подають ще один борщ. Квашені білі 
[цукрові або городні] буряки варять, січуть, кладуть 
у курячий розсіл [бульйон], туди буряки кидають. 
Капусту не додають. [...] Капуста: м’ясо свиняче, ка-
пуста, кладуть шарами – тушкують у печі. [...] Куле-
ша  – окріп вариться, задають жменю кукурудзяної 
муки, колотичем розколочують, дають тим, хто на 
весілля помагає. Масло, маргарин додають.  [...] Гре-
чана каша з підливою. Кури в сметані печуть. Будять 
[коптять] курей, гусей, качок вже років з десять. [...] 
Солодке: тістечка, пряники, коржики, медові пляцки, 
торти. Сливки тепер варять з саморобною лапшою – 
тістом. Називають «кісто з сливками» [із сушеними]. 
З повидлом печуть пляцки. Кісто з сливками дають 
на кінець.

http://www.etnolog.org.ua
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Сорок день – споминання. І за рік. На цвинтар ходять 
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тування: дриглі, пампухи, голубці, печеня – м’ясо до Ітування: дриглі, пампухи, голубці, печеня – м’ясо до 
пампухів, то є остання страва. Киселю не було. Тепер Іпампухів, то є остання страва. Киселю не було. Тепер 
і рибу наперед ставлять, тепер і борщ варать, і кісто Іі рибу наперед ставлять, тепер і борщ варать, і кісто 
[локшину], а  раніше не було того. Колива не було, І[локшину], а  раніше не було того. Колива не було, 
й тепер ні пшениці, ні хліба з медом. Лише на СвятвеІй тепер ні пшениці, ні хліба з медом. Лише на Святве
чір і на Хрещення пшениця з медом. ЗІчір і на Хрещення пшениця з медом. З-І-зІза столу не розІа столу не роз
давали ніц, і як ідуть до мертвого, хліб не несуть. ГоІдавали ніц, і як ідуть до мертвого, хліб не несуть. Го
тують в господі, можуть і свої, та не роблять, бо туга. Ітують в господі, можуть і свої, та не роблять, бо туга. 
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день – споминання – служба Божа і вдома вобідають. Мдень – споминання – служба Божа і вдома вобідають. 
Сорок день – споминання. І за рік. На цвинтар ходять МСорок день – споминання. І за рік. На цвинтар ходять 
родичі, не несуть їсти. У  хаті кличуть людей  – часМродичі, не несуть їсти. У  хаті кличуть людей  – час-М-
тування: дриглі, пампухи, голубці, печеня – м’ясо до Мтування: дриглі, пампухи, голубці, печеня – м’ясо до 
пампухів, то є остання страва. Киселю не було. Тепер Мпампухів, то є остання страва. Киселю не було. Тепер 
і рибу наперед ставлять, тепер і борщ варать, і кісто Мі рибу наперед ставлять, тепер і борщ варать, і кісто 
[локшину], а  раніше не було того. Колива не було, М[локшину], а  раніше не було того. Колива не було, 
й тепер ні пшениці, ні хліба з медом. Лише на СвятвеМй тепер ні пшениці, ні хліба з медом. Лише на Святве
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студенець, яйця, салати з капусти, огірків, помідоМстуденець, яйця, салати з капусти, огірків, помідо
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страва. Тепер сніданок: риба, дриглі, салат, ковбаса, Фстрава. Тепер сніданок: риба, дриглі, салат, ковбаса, 
кишки з крові й гречаної каші, шинка, рулет-хлібець Фкишки з крові й гречаної каші, шинка, рулет-хлібець 
м’ясний, кісто з розсолом [локшина з бульйоном]. Фм’ясний, кісто з розсолом [локшина з бульйоном]. 
Обід: холодець і все холодне те ж саме, риба, борщ, ФОбід: холодець і все холодне те ж саме, риба, борщ, 

у с. Горішнє Залуччя Снятинського р-ну 
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від Фвід ШФШ

Х ФХЛІФЛІБФБ В ОФ В ОБФБРФРЯДАХФЯДАХ За стФЗа ст
брат, і з ними йде молодий, тато й мама, несуть пару Фбрат, і з ними йде молодий, тато й мама, несуть пару 
хліба і 1  л горілки  – два колачі й сіль або цукор. Як Фхліба і 1  л горілки  – два колачі й сіль або цукор. Як 
хліб у дівчини в хаті не приймають, то дівка не йде за Фхліб у дівчини в хаті не приймають, то дівка не йде за 
хлопця. Не взяла хліба – відмовила.Фхлопця. Не взяла хліба – відмовила.

ЧАСТУВАФЧАСТУВАННФНН
студенець, яйця, салати з капусти, огірків, помідоФстуденець, яйця, салати з капусти, огірків, помідо
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СН ЕСНЯТИЕЯТИНЕНСЬКИЙ РАЙОЕСЬКИЙ РАЙО

с.  Ес. Г ЕГорішнє Еорішнє Горішнє Г ЕГорішнє Г ЗЕЗалуЕалуччяЕччя
Записала Л. Артюх 1 липня 1981 р.  ЕЗаписала Л. Артюх 1 липня 1981 р.  

у с. Горішнє Залуччя Снятинського р-ну Еу с. Горішнє Залуччя Снятинського р-ну 
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ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

с. Микуличин
Записала М. Курінна 26 липня 2012 р. у с. Микуличин  

Яремчанської міської ради Івано-Франківської обл.  
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ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ [Що люди їли в 
1947  році, коли був голод?] Їли кропиву, хто шо міг. 
Всяка рослинна їжа. І ходили на Поділля міняли всьо, 
хто шо мог. І одежу якусь там міняли. Бо там така зем-
ля родюча на Поділлю. А у нас тут такє – не дуже ро-
дюча земля. Так шо аж поки не появилась картопля 
уже під осінь. Уже троха стало легше.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
столі мусила бути кутя. І  хто шо міг тими роками. 
Пекли хліб, короваї, уже пізніше – білий хліб. Пшени-
ця, то єсть кутя, узвар, фасоля варилася. [Риба] була, 
їли, бо це вважалася пісна їжа. А наступного дня було 
Різдво, то уже всяка їжа була. Мясна. Борщі, супи, 
картопля, сало. Все це було другого, тетього дня.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ [На Петра та Павла] йшли до сусідів, там вгос-
титиси, поздоровляти цих іменинників. Трапеза там 
проводилась. Вперед йшли до церкви, а  після того 
йшли. І на Івана, і на Петра, і на Павла.

КОЛІЙ [Різати тварин запрошували спеціальну люди-
ну?] Так, спеціальна. [Називали] «різник». [Як розра-
ховувалися з різником?] Давали м’ясо і платили гро-
ші. [Це була встановлена платня?] Так, так. Він брав на 
ніж, так сказати, м’ясо собі різав. Різник навіть знав, 
з якого місця, з спини чи як. Ну, і хто мав гроші, той 
давав ще гроші. Це мені бабця розказувала. І прабаб-
ця розказувала багато.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Які роблять стра-
ви з м’яса?] Гуляш. Ну, і  тут поширено шашлики. 
Печуть на відкритому вогні. У  багатьох є мангали. 
Відбивні теж відбивають. [Чи готують традиційні 
страви?] Роблять. Але це не з м’яса. Це гречку запа-
рюють, потім дають жиру, шкварки, підсмажують 
цибулю ріпчасту на свинячому жирі і кров. Інколи 
деякі господині кров варену на млинок перемлинко-
вують, відварюють свинячу кров і перемлинковують. 
А деякі сиру у ту гречку, коли розробляють той фарш, 
сирую кров заливають і потім уже начиняють киш-
ку через млинок, і  відварюють кишку. Це кров’янка. 
А свинячий шлунок, як заріжуть, миють і злуплюють 
внутрішню частину: гарячоў водоў помити, і  серед-
инка так гарно вичищається, злуплюється, і роблять 
сальтісон. То дають підгорля з свинячої голови, серце, 
м’яса трохи дають, нирки ріжуть туда і теж жиру, час-
нику. Зашивають ті отвори, відварюють і ставлять під 
прес, так легкий гніт. І це «салтісон» називається. [Як 
називають холодець?] «Студенець». Це також із сви-
нячих і телячих, дають різні частини: колінця, голова. 
Кістки, багато хрещової тканини. Ніжки, голова, шкі-
ра. Інколи деякі люблять, шоб був жирний. І це осо-
бливо мужчини любили, шоб був жирний такий тро-
хи до горівки. І завжди тут їли холодець із картоплею. 
«В мундрях» відварювали і таку ще гарячу картоплю 
лупили. Моя прабабця лупила нігтем. І холодець. Шоб 

був він не жирний, в окрему тарілку збирали той жир, 
шо залишався у каструлі, коли він вариться. А то вже 
виходив такий прозорий, світлий.  [...] [Що готували 
з молока?] Часто, шо такі індивідуальні господарства, 
то сир. Молоко само собою кислося, нічого не давали. 
Як воно скисало, збирали сметану зверху і ставили ще 
на кухню або в тепле місце, щоб виділилося на низу. 
Називалося «дзер». А уже густіше, біле підходило до 
верху, потім на друшляк його. Дзер – то внизу, а звер-
ху – молоко на сир. Виділялося на друшляк і на марлю, 
складалося, у  чотири кінці зав’язувалося і на такий 
бучок підвішувалося стикати. І це сир. А бринзу треба 
було, у кого в господарстві вівця, бо бринза хотіла бути 
більш така жирніша. Давали трохи коров’ячого моло-
ка, трохи овечого. І спосіб теж такий самий. [У бринзу 
давали багато солі – це для кращого зберігання?] Так. 
Але я знаю, що бринзя з будза. Спочатку цей сир, шо 
є, то він не солоний. Ну, може чуть підсолити, шоб ця 
грудка, шо для бринзі, – то будз. А цей будз уже трут 
на терці або у млинку, перетирають і підсолюють вже 
тоді до смаку господарів. [...] Гуслінку роблять на Вер-
ховині, це в тих краях. Я знаю – Йосип Підлетейчук – 
він десь з Косівського району. Це там – Верховина, Ко-
сівщина – там гуслінка. У нас, ну, можливо, одениці. 
Навіть таке слово «гуслінка» не  поширене.

СТРАВИ З РИБИ [Що готували з риби?] Так як на мене, 
то риба тут була не дуже поширена. І переважно осе-
ледець засолювали, маринували. [Привозили звідкись 
оселедець?] Так. У річці був пструг – карпатська фо-
рель. То готували у домашньому маслі і сметані. Мили 
його. Він був тут у гірських ріках ще років десять, ну, 
і тепер рідко є. То не дозволено, але десь я інколи чую, 
що роблять. Луску счищують і на сковороду. Дають 
багатенько домашнього масла, цибулі ріпчастої. Це 
так хвилин п’ятнадцять-двадцять протушиться, і ше 
до того заливають сметаною. Він у овочах. Інколи 
моркви дають. Це така невелика, не м’ясиста сама со-
бою риба, але дуже смачна, як вона у маслі і у сметані 
домашній. А так більшість маринували. На свята ку-
пували, на пістні дні – теж. [Яку рибу найчастіше го-
тують на Святий вечір?] Маринований оселедець.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ «Бліни» назива-
лися, блінчики. І навіть у шкільній їдальні – блінчики 
були ще з дитинства у [19]70-х роках. Можливо, воно 
було поширене таке русифіковане. На кислому моло-
ці, там яйце, інколи чуть підсолювали, а інколи цукру-
вали. Соди, шоб вони були такі пухнасті, з дірочками. 
Налисники з різними начинками. Були переважно з 
ягодами літом, з малиною, ожиною, чорницями. По-
тім вареники на пісну днину були. Ну, і тепер поши-
рені. [Як казали у Вашому селі: «вареники» чи «пиро-
ги»?] «Пироги».

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Кулеша у нас традиційна їжа. 
З кукурудзяної муки, на воді. Це на пісну днину кулеш. 
Як каша, як гарнір. Просто кип’яток, засипають на 
кип’яток крупу кукурудзяну, таку дрібно мелену. Інко-
ли крупнішу, то називали «грісік». Торт-медівник. Це 
ще моя мама пекла. Інгрідієнти: 200 г цукру, 5 яєць. Це 
я перемішую у посудині, можна у макитрі, дерев’яною 
ложкою перетираю. Потім півлітра кислого молока, 
чайна ложка соди. Вливаю до тих яєць. Даю три сто-
лові ложки меду. Але по рецепту треба 200  г меду. 
І цукор, і в кисле молоко 200 г меду. Це перетираю до 
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однорідної маси і даю муки, така густа сметана, шоб з 
ложки не відривками падало, а так лилося, як густий 
мед. Потім даю січених горіхів волоських, теж треба 
більше як 200 г, жменьку родзинок і все добре пере-
мішую, перетираю. І  ще три столові ложки олії. [За-
вдяки чому медівник коричневого кольору?] Мед на-
туральний. [Під впливом температури він стає таким 
коричневим?] Так, так. Мед, олія, горіхи волоськи – то 
все дає забарвлення. Як на штучному меді, ми давали, 
інколи як не було, то було таке жовтого кольору. [...] 
[Ще які солодощі робили?] «Крухке» називалося. Це 
пляцок, періг. Усередині з любим повидлом. Теж про-
сте. Замість диру – свинячий смалець. Це мама пекла, 
я  вже не пекла, але приблизно знаю інгрідієнти, шо 
на кислому молоці, цукор, яйця. В молоко кисле соди 
шоб було. Замішувалося тісто, але тісто густе. Так за-
мішувалося, шоб від рук відставало. Розкладалося у 
бляху. [Бляха – це форма?] Так, так. Ці кінці тіста ви-
тягнуті. І всередину накладаємо любого домашнього 
повидла чи з гогодзів, чи з чорниці... [«Гогодза» –] це 
брусника. Цього варення, розправляємо і зверхи дру-
гим листом це варення закладаємо. Кінці або загина-
ємо, або защипуємо. Ставимо у пічку, в духовку, випі-
каємо, і це називалося «крухкий пляцок». [...] Струцні 
на весілля або на Різдво [пекли]. Продовговатої фор-
ми були бляхи струцньові. Це як мені здається, це у 
формі якого дитяти. Навіть на Різдвяне свято назива-
лося, шо печуть «Василя». Шо від Різдва до Василя, шо 
всі ці Різдвяні свята аж по Водохрещу, в деяких стояв 
на столі цей струцень, у кого в хаті є Василь. І тепер в 
моєї колєжанки Люсі Сорохмачки є, вона пече, у неї 
син Василь. Шо він так і не черствий, а як черствий, 
то не пліснівіє. Шо у кінці цього «Василя» їли, так ска-
зати, по святах. Часто готували тісто [домашню лок-
шину]. На саміх курячіх яйцях замішували, трошки 
лишали, дуже тонко розтачували тачалкою. Лишали, 
би трошки це підсохло, різали на довгі смушки і потім 
дрібненько це тісто різали. Могли заготовити. Підси-

хало у прикімнатній температурі. Зберігали у полот-
няних торбинах. [Чи багато робили цієї локшини?] 
В залежності від кількості сім’ї і потреб. І часом могли 
господині заготовити на тиждень, шо давали до зупи 
і окремо варили. [Зупа – це] суп. У нас кажуть «зупа». 
З  домашнім тістом локшина. Картоплі, ще моркви 
туда, як хто. Інколи як літом, то овочева. Гороху дава-
ли. Вирощували горох, біб з городини.

СТРАВИ З ГРИБІВ Налисники ще робили з підпенька-
ми. Це вже осінню. І сушили, і маринували, і засолю-
вали [гриби]. Засолювали сироїжки, грузди, маслюки, 
рижики. Це все йшло у слойки або у дерев’яні малень-
ки бочечки. Не бочечки, то «коновочки» називались. 
Гриби на зиму.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ки. Святкова паска. Молоко, а інколи і на воді. Бо як 
молоко, то треба менше яєць, як молоко і яйця, вона 
виходила така тугіша і твердіша. Частину молока, 
частину води і яйця  – вона така пухкіша виходила, 
м’якша. Молоко, яйця, цукор, дріжжі. Ну, то я думаю, 
шо була традиційна паска. [Скільки пасок випікали 
за один раз?] В  залежності від величини печі, скіль-
ки вміщалося. Інколи робили і два заміса, як велика 
сім’я. Я печу – сім пасочок виходить у мене. [Як рані-
ше робили дріжджі?] Воно було таке, як тісто, і лиша-
лося з цього хліба на другий хліб, шоб бродило. І ще 
щось там додавали. Чи кислого молока.

НАПОЇ [Які робили напої?] Із сухофруктів тих, які тут 
вирощували. Сади були в Микуличині завжди. Ще у 
прабабці, пригадую, [був] сад. [Які дерева там росли?] 
Яблуні, груші. [Які сорти?] Ренета була. Груши були і 
ранніх сортів, і  пізніх, черешні такі великі були, ви-
шні. З цього вона робила. Навіть із сирих, як у сезон. 
І засушувала на зиму ці сухофрукти. Із таких дикорос-
лих – афини, гогодзи, малина. Калину засипала, мали-
ну – від простуди.
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СТРАВИ З РИБИ Уха одеська. Для хорошой ухи треба 
хороший великий казан чугуний з кришкою, який 
можна повісити над вогнищем. По-друге, потрібно 
хороший ніж для роздєлування риби. Якщо є сатєйнік 
чи ситичко. Якщо їх немає, то можна використовува-
ти марлію. Інгредієнти: геть усе що наловили рибаки. 
Треба півень. Півень – це залог успіху ухи. Картошка, 
морква, цибуля, перець не молотий, який шариками, 
укроп, часник і сало. Це буде така уха. Ще можна ку-
ряче біря і лимончик. Це взагалі буде шикарне. Спо-
чатку півень заливається холодною водою і ставиться 
на невеликий вогонь. Кришкой накрити, але не геть. 
Він собі вариться, вариться, вариться. Зняли перший 
шум, другий. Як тільки шума немає від півня, то ми 
ложимо туди цілу цибулю почищену і моркву також 
почищену. Також кидаємо два лаврових листочка і по 
вкусу перець. Поки що не солимо, щоб м’ясо тверде не 
було. Варитись може так хвилин сорок – одна година 
в залежності від вогня. Треба почекати, поки півень 
дасть свій бульйон, як на холодець. Коли ми бачимо, 
що півень готовий, м’ясо відвалюється, то ми витяга-
ємо півня. Півня можна окремо подавати на стіл. Ци-
булю також виймаємо і моркву – це викидаємо. У нас 
залишився бульйон жовтуватий, бо він від півня за-
вжди жовтий, там у нього у кістках багато жилатіна 
природного. Потім у нас є роздєланая риба. Її відріза-
ємо голову, хвіст, усі поплавки удаляємо. Розробляє-
мо те, що залишилось, на фільє. Потім ми після півня 
закидаємо хвости і голови. Потім туди можна кину-
ти моркву велику, порізану кольцами, можна кинути 
цибулю порізану. Так вариться рибний бульйон на 
бульйоні з півня. Вариться ще десь хвилин двадцять. 
Потім удаляються голови і хвости. Беремо філє і кла-
демо у сатєйнічок, так, щоб пар проходив, а вода не 
доставала. Або у марлію. Накриваємо кришкою. Ва-
риться хвилин п’ятнадцять-двадцять. Коли відкрива-
єш кришку, то оте фільє пройшло паром. Потім його 
нарізають, хто як любить, – полосками чи кубіками, 
і складуємо в супик. Перед цим я забула сказати, що 
з рибячими головами і хвостами треба покласти кар-
тошку. Її різати кубіками чи дольками. Рибку, коли 
закладаємо туди, проварюємо п’ять хвилин, щоб жи-
рок пішов від неї в бульйончик. Потім беремо марлію, 
куди ложимо сало, часник, укроп. Часник мєлко товк-
ти, сало порізано мєлко – усе це замотується в марлії 
на вузлик. Кладемо прямо в каструлю та так, щоб за 

хвостик можна було витягнути. Воно ще вариться 
хвилин десять. Потім зверху ріжемо укроп. Петрушку 
не кладуть – риба петрушку не любить. Можна бази-
ліку по вкусу. Можна трохи потерти корінь імбиря. 
У самому кінці витягуємо сало з часником. Знімаємо 
з вогня і даємо двадцять хвилин настояться. Уха го-
това. Сіль кидати у самому кінці. [Як потрібно пода-
вати?] А яка посуда є, в такій і подавати. [...] Уха – це 
те, що приготовлене на вогні у казані. Буває, у само-
му кінці хлопці беруть п’ятдесят грам водки і туди, 
щоб не загустивало.  [...] Фарширована риба. Сама 
ходова  – це товстолоб чи коропа фарширують, або 
щуку. Я  беру товстолобика, коли вони ще маленькі. 
Почистити, брюхо розрізаєм і на рівні кусочки тре-
ба впоперек порізати. Голову і все залишаєм. Потім 
коли береш кусочок, то біля кісточок є м’якоть, яка 
гострим ножом вирізається. М’якоть відкладується. 
Потім горбушка білого хліба розмочується в молоці. 
Прокручується в м’ясорубі разом з часником, лимон-
чиком і м’якоттю, яка замочена в молоці. Виходить 
гарний фарш. Потім у дирочки вставляється фарш. 
Береться казанок, дно якого добре змазується олією, 
я змазую олівковим. Потом на дно виложуються ши-
луха цибулі дуже багато, зверху шолухи кладуться 
кольця цибулі, потім слой риби, потом слой моркви 
і цибулі, риба і зверху цибуля і морква. Заливається 
водой і ставиться на повільний вогонь. Кришка трохи 
відкривається і вариться чотири години. Періодично 
дивитись, щоб вся вода не викіпила. Після цього усі 
кістки пропарюються, і їх уже не чуствуєш, як у кон-
церві. Викладується риба на тарілку і прикрашають. 
Подають завжди холодной.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Як солять рибу?] Беруть бочонок 
деревяний. Краще такий, бо повітря краще проходить 
і не буде запаха. Дно добре посипається солю. Риба 
чиститься, викидають кишки. Засипається сілю. По-
лежати вона повина десь двоє діб. Потім її вивішу-
ють, де є сквозьняк і немає сонця. Обов’язково кожну 
рибу накривають марлією. Так висить до готовності. 
[Скільки вона може висіти?] Це дивлячись, хто яку 
любить. Дехто любить з душком, а  дехто таку, щоб 
по столу можна було грюкнуть. [...] Були ми малими 
і ловили раків на ставку. Наловили три-чотири шту-
ки. Сиділи дуже грусні, бо не ловиться. А тут іде дід з 
мішком прозрачним, а в мішку повно раків. Дід каже, 
маска є. Сказали, що є. Розповів дід, де є. Виявилось, 
що там здохла свиня і впала свиня. Ми позвали стар-
ших хлопців, і ті наловили повний мішок. [Як готува-
ли раків?] Просто відро стави п’ятилітрове, солі, лав-
рушки. Вода закипіла, і  кидаєш  їх. Вони покрасніли, 
і виймаєш їх. 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
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дасть свій бульйон, як на холодець. Коли ми бачимо, 

І
дасть свій бульйон, як на холодець. Коли ми бачимо, 
що півень готовий, м’ясо відвалюється, то ми витягаІщо півень готовий, м’ясо відвалюється, то ми витяга
ємо півня. Півня можна окремо подавати на стіл. ЦиІємо півня. Півня можна окремо подавати на стіл. Ци
булю також виймаємо і моркву – це викидаємо. У нас Ібулю також виймаємо і моркву – це викидаємо. У нас 
залишився бульйон жовтуватий, бо він від півня заІзалишився бульйон жовтуватий, бо він від півня за
вжди жовтий, там у нього у кістках багато жилатіна Івжди жовтий, там у нього у кістках багато жилатіна 
природного. Потім у нас є роздєланая риба. Її відрізаІприродного. Потім у нас є роздєланая риба. Її відріза
ємо голову, хвіст, усі поплавки удаляємо. РозробляєІємо голову, хвіст, усі поплавки удаляємо. Розробляє
мо те, що залишилось, на фільє. Потім ми після півня Імо те, що залишилось, на фільє. Потім ми після півня 
закидаємо хвости і голови. Потім туди можна кинуІзакидаємо хвости і голови. Потім туди можна кину
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вкусу перець. Поки що не солимо, щоб м’ясо тверде не 

М
вкусу перець. Поки що не солимо, щоб м’ясо тверде не 
було. Варитись може так хвилин сорок – одна година Мбуло. Варитись може так хвилин сорок – одна година 
в залежності від вогня. Треба почекати, поки півень Мв залежності від вогня. Треба почекати, поки півень 
дасть свій бульйон, як на холодець. Коли ми бачимо, Мдасть свій бульйон, як на холодець. Коли ми бачимо, 
що півень готовий, м’ясо відвалюється, то ми витягаМщо півень готовий, м’ясо відвалюється, то ми витяга
ємо півня. Півня можна окремо подавати на стіл. ЦиМємо півня. Півня можна окремо подавати на стіл. Ци
булю також виймаємо і моркву – це викидаємо. У нас Мбулю також виймаємо і моркву – це викидаємо. У нас 
залишився бульйон жовтуватий, бо він від півня заМзалишився бульйон жовтуватий, бо він від півня за
вжди жовтий, там у нього у кістках багато жилатіна Мвжди жовтий, там у нього у кістках багато жилатіна 
природного. Потім у нас є роздєланая риба. Її відрізаМприродного. Потім у нас є роздєланая риба. Її відріза
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Треба півень. Півень – це залог успіху ухи. Картошка, 
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морква, цибуля, перець не молотий, який шариками, 
укроп, часник і сало. Це буде така уха. Ще можна ку

Ф
укроп, часник і сало. Це буде така уха. Ще можна ку-

Ф
-

ряче біря і лимончик. Це взагалі буде шикарне. Спо Фряче біря і лимончик. Це взагалі буде шикарне. Спо- Ф-
чатку півень заливається холодною водою і ставиться Фчатку півень заливається холодною водою і ставиться 
на невеликий вогонь. Кришкой накрити, але не геть. Фна невеликий вогонь. Кришкой накрити, але не геть. 
Він собі вариться, вариться, вариться. Зняли перший ФВін собі вариться, вариться, вариться. Зняли перший 
шум, другий. Як тільки шума немає від півня, то ми Фшум, другий. Як тільки шума немає від півня, то ми 
ложимо туди цілу цибулю почищену і моркву також Фложимо туди цілу цибулю почищену і моркву також 
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щуку. Я  беру товстолобика, коли вони ще маленькі. 
Почистити, брюхо розрізаєм і на рівні кусочки тре

Ф
Почистити, брюхо розрізаєм і на рівні кусочки тре
ба впоперек порізати. Голову і все залишаєм. Потім Фба впоперек порізати. Голову і все залишаєм. Потім 
коли береш кусочок, то біля кісточок є м’якоть, яка Фколи береш кусочок, то біля кісточок є м’якоть, яка 
гострим ножом вирізається. М’якоть відкладується. Фгострим ножом вирізається. М’якоть відкладується. 
Потім горбушка білого хліба розмочується в молоці. ФПотім горбушка білого хліба розмочується в молоці. 
Прокручується в м’ясорубі разом з часником, лимонФПрокручується в м’ясорубі разом з часником, лимон
чиком і м’якоттю, яка замочена в молоці. Виходить Фчиком і м’якоттю, яка замочена в молоці. Виходить 
гарний фарш. Потім у дирочки вставляється фарш. Фгарний фарш. Потім у дирочки вставляється фарш. 
Береться казанок, дно якого добре змазується олією, ФБереться казанок, дно якого добре змазується олією, 
я змазую олівковим. Потом на дно виложуються шиФя змазую олівковим. Потом на дно виложуються ши
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У самому кінці витягуємо сало з часником. Знімаємо 
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У самому кінці витягуємо сало з часником. Знімаємо 
з вогня і даємо двадцять хвилин настояться. Уха го

Е
з вогня і даємо двадцять хвилин настояться. Уха го
това. Сіль кидати у самому кінці. [Як потрібно пода

Е
това. Сіль кидати у самому кінці. [Як потрібно пода
вати?] А яка посуда є, в такій і подавати. [...] Уха – це Евати?] А яка посуда є, в такій і подавати. [...] Уха – це 
те, що приготовлене на вогні у казані. Буває, у самоЕте, що приготовлене на вогні у казані. Буває, у само
му кінці хлопці беруть п’ятдесят грам водки і туди, Ему кінці хлопці беруть п’ятдесят грам водки і туди, 
щоб не загустивало.  [...] Фарширована риба. Сама Ещоб не загустивало.  [...] Фарширована риба. Сама Еходова  – це товстолоб чи коропа фарширують, або Еходова  – це товстолоб чи коропа фарширують, або 
щуку. Я  беру товстолобика, коли вони ще маленькі. Ещуку. Я  беру товстолобика, коли вони ще маленькі. 
Почистити, брюхо розрізаєм і на рівні кусочки треЕПочистити, брюхо розрізаєм і на рівні кусочки тре
ба впоперек порізати. Голову і все залишаєм. Потім Еба впоперек порізати. Голову і все залишаєм. Потім 
коли береш кусочок, то біля кісточок є м’якоть, яка Еколи береш кусочок, то біля кісточок є м’якоть, яка 
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від Дьячкової (Медведєвої) Раїси Григорівни, 1948 р. н.,  
родом із с. Новопідгородне Межівського р-ну 

Дніпропетровської обл.  
[спогади стосуються с. Новопідгородне]

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ [Що Ваші батьки 
розповідали про голод?] Це була закрита тема. За-
крита тема повністю. Батько був в Єнакієво, і ми по-
пали  – вся сім’я наша була в Єнакієво, і  там батька 
годували. Це якраз в ті роки. Йому на роботі давали 
суп і кусочок хліба; і він з’їдав оцей суп, а той кусочок 
хліба ніс додому. І  оце сім’я була: мама і двоє діток, 
і жили – триста грам хліба. Вона не працювала. І оце 
вона розказувала, шо як принесуть оцей кусочок хлі-
ба – вони чекають його [батька з роботи], чекають – 
і його [хліб] розрізали. І оце, каже, дітки дивляться... 
Господи... Дивляться на цей кусочок хліба. Крихітка 
упаде на землю – і підніме, покладе... Не возьме, поки 
дадуть... Вони приїхали, вони жили – якийсь будинок 
був у батька – батько працював землекопом, а потім 
попалась добра людина, і його взяли із землекопів на 
будівництво, і  так він у нас до кінця життя вважав-
ся будівельником. Так от, як закінчився цей голод... 
Голод закінчився одноразово – просто завезли хліб в 
Єнакієво і давали – просто давали, без грошей. Роз-
давали хліб. І люди з’їдали буханку, і опять вставали 
в чергу, і опять їм давали хліб, скільки хотіли. І я знаю, 
як папа казав, та й мама казала, на базарі була людина, 
шо дурником прикидався, казав: «Кірова убілі, кар-
точькі отмєнілі, сталі на обєд – хліба нам дадут». Так 
оце хліб завезли, як убили Кірова, на наступний день 
завезли хліб. А  батьки, чи дєдушка зі своєю сім’єю, 
вони жили в селі, оце батька отправили, а вони жили 
в селі. Так от в селі досталось цього Голодомору, це в 
Липчині, Новоалєксандровка. Так там я знаю, старша 
сестра папина була теж в Єнакієво, но вона така була 
жінка – якось вона там шила комусь, вона заробляла, 
потім же ж вміла продать, отака вона була. А мама ні-
чого не вміла. Ото підуть на базар з тьотьою Вєрою – у 
мами як: або украдуть, або обдурють, оце з чим піш-
ла  – прийшла без нічого. А  тьотя Вєра була отака. 
І оце колись (теж розповідали) привезла тьотя Вєра, 
оце ж поїхала в село, провідать батьків в оцей голод, 
привезла сільодку. І бабушка як побачила ту сільодку, 
вона її як схватила, вона її їла і з головою, і з пір’ям, 
і з усим, і в неї не могли відняти. [...] А дєдушка у нас 
пішов, оце тут Підгородня була за сім кілометрів, це 
наша адміністративна одиниця в Дніпропетровській 
області, Межівський район, хутір підчинявся до цієї 
Підгородній. І там був поїзд, ходив, «поїзд» казали на 
нього. Чи дізель, не знаю. На вугіллі, мабуть. Ну, дє-
душка туда йшов і впав, уже опухший був, а його під-
няли люди добрі і молоком одпоїли, привезли назад. 
Потім був батьковий брат – Вася – він поліз у коло-
дязь: драли горобців діти, а  потім діставали їх і їли. 
І оце сили не було, він обірвався і упав туди, а витягти 
його ніхто не витяг, сили не було ні в батьків, ні в лю-
дей, ні в сусідів. 

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ ТА РАЦІОН Готувала їжу за-
вжди мама, нас не приучали до цього. У нас були ж 
страшенні податки, і  ми нічого не їли того, що ви-
рощували, бо його нада було все здать. Нада було 
здать яйця; яйця давали нам [їсти] дуже рідко. Ми 
їли борщ; вранці мама варила суп, на обід у нас був 

борщ холодний, бо його ж ніхто не грів, треба ж було 
плитку розтопить, топить було нічим, вугілля не було 
(це за мого дитинства; уже пізніше з’явився, а то со-
бирали де яка палочка, яка солома, бувало принесуть 
кучу соломи, соломою топили в хаті; а ми ото кубли-
мося в тій соломі, дітвора, як миші). Вечерю варила 
мама  – «молочна затірка» називається. Це вода із 
мукою, а потім отак рукою розтирається і на такі ма-
ленькі крупиночки: шо більше, шось менше, так кру-
тиш-крутиш. Я думаю, якби його робили на молочкі, 
то, може, воно й добре було. А нам воно було добре. 
І так ото. Варили в молоці. Корова в нас була, нам же 
треба було здать масло. Молоко [через] сєпаратор 
проганялось, збиралось масло; масло потім топилось, 
декілька раз перетоплювалось. Коров’яче. Дуже гар-
ного качєства відправляли, відвозили в Межову. На-
зивалось «продналог». Здавали цибулю; на дерева у 
нас не було налогу, да в нас і саду тоді як такого не 
було, було декілька деревців слава Богу. Все, що роди-
ло на городі, все здавалося. Весь рік працювали, щоб 
здать оті налоги. А потім як щось лишалось, у нас же 
ж гроші в колгоспі не давали, були трудодні тіки, за 
трудодні працювали. А  за трудодні в кінці року, це 
восени, перещитували чи перераховували – давалось 
продуктами щось. То пшениці давали на трудодень, 
то ячмінь, кукурузу, все давали на трудодень.  [...] 
Яйця, масло – все неслось на базар, продавалось, щоб 
були якісь гроші в сім’ї.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Доглядали  – була 
свиня. Різали свиню взимку на Рождество.  [...] Я на-
віть не знала, що катлєти бувають не взимку, впро-
довж року. А потім у нас іще були кури і голуб’ята. Так 
от це голуб’яче м’ясо в нас з голубів варили. Розводи-
ли дома на криші: сарай був, на сараї вони гніздилися 
там, під кришею самою. Ото цими голуб’ятками нас 
годували.

ПОСУД, НАЧИННЯ Була піч. В  печі мама хліб пекла. 
Спочатку у нас велика піч була: сама будова в хаті – 
оце заходиш, плитка, полок, з полока на піч. І це в нас 
все життя було на печі. І ото топилась піч, було зна-
ряддя: стояла кочерга, рогач. Як топилась піч, то плит-
ку вже не топили. Тоді ставили в піч, кашу якусь в печі 
варили в чавунах. Чавуни в нас були, каструль не було.

ХЛІБ Раз в неділю пекли хліб. Більше в четвер. Хліб – це 
ж довга процедура. Ізвечора ставили опару. Була гли-
няна макітра. [Дерев’яної діжі не було?] Не було, в нас 
же лісів нема. Ставила опару, потім вставала декілька 
разів мама, підбивала цю опару. Як правило, зранку, 
ми ще спали, топилась піч, натоплювалась піч, і потім 
садили туди хліб, потім діставала  – великий, такий 
гарний, круглий! [На чому мама саджала хліб?] Зна-
ряддя було. На сковороді, формах чи як. А  якщо не 
хватало там міста, то на капустяних [листках]. Оці ж 
форми діставали рогачем; або мама поставе і кочер-
гою її туди підсовувала. [Скільки хлібинок випікали 
за раз?] Сім. Сім днів неділі – сім хлібин. [...] Мама як 
пекла хліб, то з опари ще ставила на сковорідку з цьо-
го тіста – називалося «перепічка». [...] Раз у тиждень 
піч топили. А  піч топили кізяками. То плитку  – со-
ломою, а  піч топили кізяками. Робили кирпич кізя-
чий [...] [Як довго Ваша мама пекла хліб?] Та, як уже 
здоров’я не стало. В нас же магазіна не було. Я знаю, 
що в Сергіївці, я  в школу ходила в старші класи, то 
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І
чого не вміла. Ото підуть на базар з тьотьою Вєрою – у 
мами як: або украдуть, або обдурють, оце з чим пішІмами як: або украдуть, або обдурють, оце з чим піш
ла  – прийшла без нічого. А  тьотя Вєра була отака. Іла  – прийшла без нічого. А  тьотя Вєра була отака. 
І оце колись (теж розповідали) привезла тьотя Вєра, ІІ оце колись (теж розповідали) привезла тьотя Вєра, 
оце ж поїхала в село, провідать батьків в оцей голод, Іоце ж поїхала в село, провідать батьків в оцей голод, 
привезла сільодку. І бабушка як побачила ту сільодку, Іпривезла сільодку. І бабушка як побачила ту сільодку, 
вона її як схватила, вона її їла і з головою, і з пір’ям, Івона її як схватила, вона її їла і з головою, і з пір’ям, 
і з усим, і в неї не могли відняти. [...] А дєдушка у нас Іі з усим, і в неї не могли відняти. [...] А дєдушка у нас 
пішов, оце тут Підгородня була за сім кілометрів, це Іпішов, оце тут Підгородня була за сім кілометрів, це 
наша адміністративна одиниця в Дніпропетровській Інаша адміністративна одиниця в Дніпропетровській 
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точькі отмєнілі, сталі на обєд – хліба нам дадут». Так 
оце хліб завезли, як убили Кірова, на наступний день 
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оце хліб завезли, як убили Кірова, на наступний день 
завезли хліб. А  батьки, чи дєдушка зі своєю сім’єю, 
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завезли хліб. А  батьки, чи дєдушка зі своєю сім’єю, 
вони жили в селі, оце батька отправили, а вони жили 
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вони жили в селі, оце батька отправили, а вони жили 
в селі. Так от в селі досталось цього Голодомору, це в 
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в селі. Так от в селі досталось цього Голодомору, це в 
Липчині, Новоалєксандровка. Так там я знаю, старша 
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Липчині, Новоалєксандровка. Так там я знаю, старша 
сестра папина була теж в Єнакієво, но вона така була Мсестра папина була теж в Єнакієво, но вона така була 
жінка – якось вона там шила комусь, вона заробляла, Мжінка – якось вона там шила комусь, вона заробляла, 
потім же ж вміла продать, отака вона була. А мама ніМпотім же ж вміла продать, отака вона була. А мама ні-М-
чого не вміла. Ото підуть на базар з тьотьою Вєрою – у Мчого не вміла. Ото підуть на базар з тьотьою Вєрою – у 
мами як: або украдуть, або обдурють, оце з чим пішМмами як: або украдуть, або обдурють, оце з чим піш-М-
ла  – прийшла без нічого. А  тьотя Вєра була отака. Мла  – прийшла без нічого. А  тьотя Вєра була отака. 
І оце колись (теж розповідали) привезла тьотя Вєра, МІ оце колись (теж розповідали) привезла тьотя Вєра, 
оце ж поїхала в село, провідать батьків в оцей голод, Моце ж поїхала в село, провідать батьків в оцей голод, 
привезла сільодку. І бабушка як побачила ту сільодку, Мпривезла сільодку. І бабушка як побачила ту сільодку, 

там, під кришею самою. Ото цими голуб’ятками нас 
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там, під кришею самою. Ото цими голуб’ятками нас 
годували.Мгодували.
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Ф
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восени, перещитували чи перераховували – давалось 
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восени, перещитували чи перераховували – давалось 
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в чергу, і опять їм давали хліб, скільки хотіли. І я знаю, 
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в чергу, і опять їм давали хліб, скільки хотіли. І я знаю, 
як папа казав, та й мама казала, на базарі була людина, Фяк папа казав, та й мама казала, на базарі була людина, 
шо дурником прикидався, казав: «Кірова убілі, кар Фшо дурником прикидався, казав: «Кірова убілі, кар- Ф-
точькі отмєнілі, сталі на обєд – хліба нам дадут». Так Фточькі отмєнілі, сталі на обєд – хліба нам дадут». Так 
оце хліб завезли, як убили Кірова, на наступний день Фоце хліб завезли, як убили Кірова, на наступний день 

продуктами щось. То пшениці давали на трудодень, 
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продуктами щось. То пшениці давали на трудодень, 
то ячмінь, кукурузу, все давали на трудодень.  [...] 
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то ячмінь, кукурузу, все давали на трудодень.  [...] 
Яйця, масло – все неслось на базар, продавалось, щоб 

Ф
Яйця, масло – все неслось на базар, продавалось, щоб 
були якісь гроші в сім’ї.Фбули якісь гроші в сім’ї.

Ї ФЇЖАФЖАЇЖАЇ ФЇЖАЇ  ТВАРИФ ТВАРИННФННОГФОГО ФО ПФПОФОХОДЖЕФХОДЖЕ
свиня. Різали свиню взимку на Рождество.  [...] Я наФсвиня. Різали свиню взимку на Рождество.  [...] Я наФвіть не знала, що катлєти бувають не взимку, впроФвіть не знала, що катлєти бувають не взимку, впро
довж року. А потім у нас іще були кури і голуб’ята. Так Фдовж року. А потім у нас іще були кури і голуб’ята. Так 
от це голуб’яче м’ясо в нас з голубів варили. РозводиФот це голуб’яче м’ясо в нас з голубів варили. Розводи
ли дома на криші: сарай був, на сараї вони гніздилися Фли дома на криші: сарай був, на сараї вони гніздилися 
там, під кришею самою. Ото цими голуб’ятками нас Фтам, під кришею самою. Ото цими голуб’ятками нас 
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нас не було налогу, да в нас і саду тоді як такого не 
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нас не було налогу, да в нас і саду тоді як такого не 
було, було декілька деревців слава Богу. Все, що роди
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було, було декілька деревців слава Богу. Все, що роди
ло на городі, все здавалося. Весь рік працювали, щоб 

Е
ло на городі, все здавалося. Весь рік працювали, щоб 
здать оті налоги. А потім як щось лишалось, у нас же Ездать оті налоги. А потім як щось лишалось, у нас же 
ж гроші в колгоспі не давали, були трудодні тіки, за Еж гроші в колгоспі не давали, були трудодні тіки, за 
трудодні працювали. А  за трудодні в кінці року, це Етрудодні працювали. А  за трудодні в кінці року, це 
восени, перещитували чи перераховували – давалось Евосени, перещитували чи перераховували – давалось Епродуктами щось. То пшениці давали на трудодень, Епродуктами щось. То пшениці давали на трудодень, 
то ячмінь, кукурузу, все давали на трудодень.  [...] Ето ячмінь, кукурузу, все давали на трудодень.  [...] 
Яйця, масло – все неслось на базар, продавалось, щоб ЕЯйця, масло – все неслось на базар, продавалось, щоб 
були якісь гроші в сім’ї.Ебули якісь гроші в сім’ї.

ХОДЖЕЕХОДЖЕ
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вже хліб завозили в магазин. Ми пекли хліб. В нас же 
було своє зерно, і була мельниця в Підгородній; зби-
рались, на віз складались пакунки, казали: «Сьогодні 
чи завтра будуть їхать, готовте зерно». Казали «мель-
ниця». Млин – це ж на воді вроді, а в нас так стояла. 
Не знаю, за счот чого вона рухалася. Знаю, що батько 
будував ту мельницю. За самого дитинства білий хліб 
не пекли, тільки на Пасху.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ку завжди пекли з білої муки. Всі пекли. Я знаю, що 
бабушка була, з бабушкою разом пекли. Мама зі све-
крухою. Разом жили. А у мами мама вмерла, коли їй 
було сімнадцять років. Це ще до заміжжя, зовсім мо-
лоденька була. Це ж у неї дев’ять діток залишилось. 
З бабушкою пекли. На Паску пекли паску і бублики 
пекли. А потім уже бабушка вмерла, мені п’ять років 
було, потім уже мама пекла сама. Так я оце пам’ятаю: 
ставилося тісто, молилася перед цим, як ставила, 
поставила його, і  я пам’ятаю, як оце змазували, то 
витягали паску  – ніколи не можна було і крихітки 
взяти, бо рука одпаде. Ми ніколи [не  брали без до-
зволу]. А приходила ото рано [з церкви], паску свя-
тили – церква була в Сергіївкі, ходили паску святить 
в Сергіївку, її не раз бомбили, а потім її не те шо роз-
бомбили, закрили церкву. Туди ходили багато людей 
святити. Да всі ходили. Від кожної сім’ї ходили свя-
тить паску. Ходив батько з матір’ю, а ми залишались 
дома. [Несли святити] в корзині. Корзини купляли. 
Корзина була не з лози, а з якоїсь берести, не знаю з 
чого вона. А звідти приходили вони рано-вранці, а ми 
спали вдома, діти, це я пам’ятаю, ще бабушка була 
жива, бабушка вже не ходила, а  це підуть: дєдушка 
піде, мама, папа, і приходили рано. [На що клали пас-
ку в кошику, коли йшли освячувати?] Рушники були. 
Просто білий, не вишивалось. Святили сало, ковбасу 
робили. Закололи перед Різдвом [свиню], і оце все це 
зберігалось. Сала було багато, було од сала до сала. 
Сало засолювали, пересипали сіллю, потім якось не 
знаю, батько цим займався. І  ото завжди кусочок 
сала  – сало неслось [святити]. Ковбаску, якщо вона 
була. А  ковбасу в макітрі заливали смальцем, щоб 
достояло до Паски, а  потім розтоплювали смалець, 
доставали ковбаску і несли на Паску святить. [Чи 
освячували яйця?] Обов’язково. Фарбували. Цигани 
носили фарбу, в циган купляли фарбу, ну, і цибулин-
ня. Нам [дітям] хотілось, щоб була циганська [фарба], 
вона ярка така. Ми просили, то вже яка сім’я як зду-
жала шо. Приходили, нас будили, умивалися [діти], 
потім сідали всі за стіл, перший говорив батько, чи-
тав молитву «Отче наш», потім давали нам укусить 
оцю пасочку свячену і яйце, а потім уже їли все, шо 
там було приготовлене. Я пам’ятаю, яйця були, було 
масло, паска. Масло із пасочкою таке вже було до-
бре! Солоденька [паска]. [Чи на Великдень ходили 
на кладовище?] Ні. Через неділю. В нас називали «на 
Гробки». Й Проводи. Бувало таке, що священик туди 
приходив, поминали, збирались. Бувало рік на рік не 
похожий, що всі всідались там, прямо простеляли на 
кладовищі на вільній землі, і ото хто що приніс, сусі-
ди збирались і поминали, згадували. А  бувало таке, 
що як по погоді: як погода не дуже гарна, то обідали 
біля своїх могилок та й розходилися. 

СТРАВИ НА ТОЛОКУ Ходили на толоку. [На толоці гос-
подарі годували людей?] Годували. Вінегрет, капуста, 

борщ. Це ж розпочиналось будівництво, як правило, 
навесні, оце коли вже тепло і можна босяком місить, 
потім до осені воно сохло.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Погріб будували] окремо. [Під ха-
тою не будували?] Ні, такого не було. В нас був окре-
мий погріб. В погребі все там було: і овочі, діжки сто-
яли з солониною, огурці, помідори. Овочі [зберігали] 
сольоні, просолені, в бочках. Бочки солили, діжками. 
Бочка  – це якщо трошки звужена на кінець, так ото 
бочка, а  якщо діжка  – то вона рівна, дерев’яна, кру-
гла. Я  знаю, батько ще робив. Він перебирав: взять 
ніде було, то старі брав, то, бувало, з двох одну зро-
бить. [...] У нас на Покрову капусту різали, квасили. 

ЗАСТІЛЛЯ [Весілля старшої сестри.] П’ятдесят восьмий 
рік [1958  р.]. Мама знала, що прийдуть свати, вона 
готувалась.  [...] Нам не давали [наготовленого їсти], 
бо це ж сватам. [Дівич-вечір за тиждень до весілля.] 
Мама дівчат пригощала. Коровай пекли. Була людина, 
яка пекла коровай. З хутора. Його украшали вєточка-
ми. І цей коровай зберігався – його приносили – же-
них і нєвєста розходились по хатах, завтра буде весіл-
ля, то сьогодні вони ходили з хати в хату, весь хутір 
приглашали на свадьбу. Вони вдвох ходили, держа-
лись за руки, кланялись. [...] Всі родичі самогон гнали, 
потім зносили  – це батько разнарядку давав, казав: 
«Валько, тобі п’ять літрів, тобі шість літрів». Гнали са-
могон із цукру.  [...] [Проводи в армію.] Пригощання 
було – збирали батьки, годували, і, до речі, з вечора 
розпочиналась вечірка ця. Довго-довго гулялось воно 
всю ніч. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутя 
була з пшениці. А якщо це була рисова, то круто [бага-
то]. І ми з бабушкою в ступі товкли [пшеницю]. Ступа 
була кам’яна, і був товкач, він важкий був, я його не 
підніму, то ж хотілось: «Ну попробуй!». Ходили, тов-
кли пшеницю в ступі на кутю. На Святвечір лагоди-
ли цю кутю. А оце у кого рисова – це круто, цигани 
носили. 

БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Гостролуччя
Записала Л. Артюх 1989 р.  

у с. Гостролуччя Баришівського р-ну Київської обл.  
від Прими Марії Харитонівни, 1926 р. н.,  

та Стешенко Наталки Григорівни, 1925 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Святвечір кутю варимо з ячменю: «Кутя на покутя, 
а узвар – на базар». На святки печуть хлібину, став-
лять на стіл з дрібкою солі на покуть, шоб усі свят-
ки стояв. Кутя з ячменю з узваром, маком тертим і 
медом. На Різдво кутю варимо з ячменю. Кутю став-
ляють на сіно, зверху пиріг, солі дрібочок, узвар по-
руч на покуті – й на Святвечір, і на Різдво, й на Хре-
щення. Сіно потім корові, шоб здоровилося худобі. 
Кутю «виганяють» на Хрещення, коли вечеряють. 
Стукають ложками у вікно: «Морозе-морозе, іди до 
нас куті їсти, а не йдеш, то не йди на телята, ягнята, 
на жита!» Як повечеряють, стріляють, в кого рушни-
ця, у ворота б’ють кийком – Мороза женуть, питають, 
де сіяти льон. У святки дівчата слухають під вікнами. 
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була. А  ковбасу в макітрі заливали смальцем, щоб Ібула. А  ковбасу в макітрі заливали смальцем, щоб 
достояло до Паски, а  потім розтоплювали смалець, Ідостояло до Паски, а  потім розтоплювали смалець, 
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могон із цукру.  [...] [Проводи в армію.] Пригощання Фмогон із цукру.  [...] [Проводи в армію.] Пригощання 
було – збирали батьки, годували, і, до речі, з вечора Фбуло – збирали батьки, годували, і, до речі, з вечора 
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Як почують: «Сядь!», журяться, шо буде в дівках сиді-
ти, а як: «Іди...», то вірять, шо засватають незабаром. 
Кутю коли їдять, то кладуть ложку новопреставлено-
му покійному. Перед Хрещенням печуть пиріг. З тим 
пирогом і сіллю хазяїн іде кропить свяченою водою й 
писать крейдою хрести в хліві, на одвірках хати, на ві-
кнах. [...] На Різдво колядникам  давали хліб, пиріжки. 
Тепер діти колядують за гостинці. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Бабу одвідують мати й 
онуки, як підростуть, на Паску. Несуть яйця-кра-
шанки, пиріжки, паску, подарок. Баба поштує й гос-
тинці дає. І  на Різдво несуть кутю, три хліби й пи-
ріжки, а баба шанує, гостить. Онуками називають і 
роділлю, і її дітей. Вечерю на Різдво не носять. Тільки 
пироги. До тещі зять і дочка приходять на Різдво і 
гостяться.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ  [При освяченні хати] роблять ухид-
чини: вперед несуть діжу з учиненим тістом на хліб 
у хату. Тепер просто хліб несуть, бо вже діжі нема. 
[Звичай «нести пироги».] Бабі пупов’язній, пупоріз-
ній несуть пироги через шість неділь. Тепер бабів 
нема, й пироги не несуть. Несли й кумам: хліб – три 
хлібини, подарок: полотенце, утирачку, платок. Від-
дає, а  баба одну хлібину вертає назад, ув’язує мате-
рі гроші у платочок. Так само до кума й куми. Дати 
кумам пироги  – одв’язати од хреста дитину. А  то 
приснилося: «Наталю, шо це твій хлопець стоїть до 
хреста прив’язаний?» Бо вона довго не несла пиро-
ги. То вона спекла хліб і понесла пироги. Стараються 
до году поодносить. [Сватання.] З  хлібом сватають 
і досі. Зі старостами йде молодий  – засватини. Ка-
жуть «паляницю приносити». Мати бере хліб, ріже 
на стіл  – як молода согласна. Колись цю хлібину не 
різали, а цілу клали за сволок. Як молода роздумує, то 
цю ж паляницю вернуть. Кажуть, гарбуза піднесла. 
А ніякого гарбуза, то тільки приказка така. Дев’ятьом 
женихам бува одказує, то дев’ять паляниць вертає. 
Хліб не міняють. Молода дає платки на засватання, 
як согласна. Житом, як з молодою молодий зустрівся 
в неї, мати-батько з хлібом-сіллю і мати сипле за шию 
пашню [жито]. [Перейма.] Перейми, могорич, пере-
городжують дорогу – як молодий іде по молоду, мо-
тузками хлопці од її роду або сусіди зав’язують і ста-
новлять стіл, на столі на рушнику хліб. А молодому 
треба горілку ставити й шишку поставити. Ото раз, 
більш не переймають. [...] Через тиждень у неділю – 
пироги. Молодий несе тещі хліб, молода з ним, тоді 
вже, може, до матері ходить. Ідуть усі – і свекри, його 
родина, і молоді. Несе три хлібини. Так сватов’є зна-
комляться. Мати її всіх гостює. Їй дають ікону з со-
бою з материної хати, а йому – до тещі дають три хлі-
бини  – пироги. [«Молотіння жита».] Хліб молотять 
на другий день [весілля]. Тепер не молотять. Давно 
вже, годів з двадцять. Снопи молотили, коли її руш-
ники в хаті вішали. Луплять ціпами, а  батько мого-
рич становить. Це, шоб батько багатий був, шоб було 
шо молотити. [Похорон.] За ворітьми сіють зерном 
услід. В  хаті не сіють, не кроплять. Хліб у церкві не 
оставляють. Тільки панахида остається у церкві: хліб 
і сахар. Тепер ще й конхвети, сахар і хліб. На віко кла-
дуть покривало, полотенце, а хліб несуть у руках теж 
у рушнику. Зразу хрест, далі хліб, коливо, вінки, віко, 
певчі йдуть, покойника несуть, далі люди, а  духова 
позаду. Хліб і коливо роздають на кладбищі, коливо 

розливають у чарочки, воно ріденьке. Хліб ламають. 
[Померлих] молодих нежонатих убирають у фату, 
печуть коровай, шишку велику і роздають  – розла-
мують на кладбищі. Яму копають копачі, їм платять 
рушником, хлібиною, тепер ще й гроші.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Молода (й молодий), підпереза-
на рушником, тримає на правій руці чималу шишку 
на платочку, ходить і кличе на свайбу. Прийде, по-
кладе шишку на стіл, уклониться: «Просили батько 
й мати, і  я прошу...». Хазяйка бере шишку й віддає 
їй (йому). Цю шишку вона дома розділить дружкам, 
а він – боярам. У дружки й боярина у вузлику ше є 
менші шишки, їх по зубочку роздають у хатах запро-
шених. Шишка [випікається] з коровайного тіста: 
розкачують качалкою, ріжуть на смужки шириною в 
три пальці, тоді один бік надрізають ножем і згор-
тають у сувійчик зубчиками догори. Тоді підпере-
зують стьожечкою з тіста – і шишка готова. Шишки 
маленькі бгають і дівчата, й  жонки. Посіли за стіл, 
мати всім чисто дає за це по шишці, а  то й по дві. 
Того їх багацько й печуть. Нічого більш не дарує. 
Молодий свою шишку приносить, коли кличе тещу 
до себе на свайбу. А вона йому свою шишку дає. На 
шишках підкидають до сволока діжу. Як утулили в 
піч, посадили коровай і великі шишки, миють руки, 
діжу підкидають і стукають чотири рази об сволок 
і цілуються навхрест. Діти з припічка плигають, шоб 
коровай підплигував у печі. Здавна так: руки поми-
ли, молода в миску наливає воду з рук і тіста, несуть 
воду на тік, де батько хліб молотить, шоб хліб вівся. 
Миску розбивають. Молода воду несе. Тією водою не 
вмиваються. Тепер нема цього, на тік воду не носять. 
[Коровай.] Печуть по два  – в нього і в неї. Шишка 
велика у обох і дробненькі шишечки. Коровай вчи-
няють, сходяться молодиці, яких мати скликала, тоді 
ж, коли молода кличе на шишки. Коровайниці такі, 
шоб не розведена, не вдова. І не дівка. І місить, і вчи-
няє така. Коровай печуть у великих мисках, круглий, 
зверху уряджають зубками, шишечками, голубами. 
Бочечками з тіста, підв’язують поясочком з тіста, 
трохи крутіше замішеного. Як спікся, калиною, бар-
вінком убирають, обв’язують рушником, яким моло-
да підперезувалася, як гукала на свайбу. А  тоді той 
рушник ще раз на молоду чіпляють, коли вона йде 
вже до свекрухи. Тісто коровайниця бере так, шоб 
ухопить за один раз. А бере три рази. Кожен раз по 
великій двійній жмені. Піч вимітає хлопець із роди-
ни. Садить коровай мати в мисці на лопаті. Свічечки 
назначають, як у піч садовлять: чия скоріше потух-
не, той з молодих раніше умре. Здавна так міряють. 
У молодої в коровая тикають гроші в спід. Шоб у неї 
було добро. [Коли ділять коровай?] Молода забирає 
один з собою. Ділить дружок, коли їй снідать прино-
сять на другий день. А один у весільному домі ділять, 
мати доручає дружкові. Не дарують за короваєм. Да-
рують окремо – родина. Когось у молоду перебира-
ють, тоді її знаходять і дарують. Без хліба, без коро-
ваю. Гільце, вільце – вже годів з сімдесятих [1970-х] 
не роблять. А було з сосни принесуть на Дівич-вечір, 
вставлять у хрестовину і вбирають стружками ко-
льоровими, лєнтами, конхветами. І  в його само со-
бою світилки вбирають. Постоїть, а як свайбі кінець, 
на кришу вночі ставили жонки. І хлібину й пляшку 
ставили коло бовдура. І червону лєнту чіпляють, що 
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Хліб не міняють. Молода дає платки на засватання, 

І
Хліб не міняють. Молода дає платки на засватання, 
як согласна. Житом, як з молодою молодий зустрівся Іяк согласна. Житом, як з молодою молодий зустрівся 
в неї, мати-батько з хлібом-сіллю і мати сипле за шию Ів неї, мати-батько з хлібом-сіллю і мати сипле за шию 
пашню [жито]. [Перейма.] Перейми, могорич, переІпашню [жито]. [Перейма.] Перейми, могорич, пере
городжують дорогу – як молодий іде по молоду, моІгороджують дорогу – як молодий іде по молоду, мо
тузками хлопці од її роду або сусіди зав’язують і стаІтузками хлопці од її роду або сусіди зав’язують і ста
новлять стіл, на столі на рушнику хліб. А молодому Іновлять стіл, на столі на рушнику хліб. А молодому 
треба горілку ставити й шишку поставити. Ото раз, Ітреба горілку ставити й шишку поставити. Ото раз, 
більш не переймають. [...] Через тиждень у неділю – Ібільш не переймають. [...] Через тиждень у неділю – 
пироги. Молодий несе тещі хліб, молода з ним, тоді Іпироги. Молодий несе тещі хліб, молода з ним, тоді 
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до году поодносить. [Сватання.] З  хлібом сватають 

М
до году поодносить. [Сватання.] З  хлібом сватають 
і досі. Зі старостами йде молодий  – засватини. Ка

М
і досі. Зі старостами йде молодий  – засватини. Ка
жуть «паляницю приносити». Мати бере хліб, ріже 

М
жуть «паляницю приносити». Мати бере хліб, ріже 
на стіл  – як молода согласна. Колись цю хлібину не 

М
на стіл  – як молода согласна. Колись цю хлібину не 
різали, а цілу клали за сволок. Як молода роздумує, то 

М
різали, а цілу клали за сволок. Як молода роздумує, то 
цю ж паляницю вернуть. Кажуть, гарбуза піднесла. 

М
цю ж паляницю вернуть. Кажуть, гарбуза піднесла. 
А ніякого гарбуза, то тільки приказка така. Дев’ятьом МА ніякого гарбуза, то тільки приказка така. Дев’ятьом 
женихам бува одказує, то дев’ять паляниць вертає. Мженихам бува одказує, то дев’ять паляниць вертає. 
Хліб не міняють. Молода дає платки на засватання, МХліб не міняють. Молода дає платки на засватання, 
як согласна. Житом, як з молодою молодий зустрівся Мяк согласна. Житом, як з молодою молодий зустрівся 
в неї, мати-батько з хлібом-сіллю і мати сипле за шию Мв неї, мати-батько з хлібом-сіллю і мати сипле за шию 
пашню [жито]. [Перейма.] Перейми, могорич, переМпашню [жито]. [Перейма.] Перейми, могорич, пере
городжують дорогу – як молодий іде по молоду, моМгороджують дорогу – як молодий іде по молоду, мо
тузками хлопці од її роду або сусіди зав’язують і стаМтузками хлопці од її роду або сусіди зав’язують і ста
новлять стіл, на столі на рушнику хліб. А молодому Мновлять стіл, на столі на рушнику хліб. А молодому 

няють, сходяться молодиці, яких мати скликала, тоді 

М
няють, сходяться молодиці, яких мати скликала, тоді 
ж, коли молода кличе на шишки. Коровайниці такі, Мж, коли молода кличе на шишки. Коровайниці такі, 
шоб не розведена, не вдова. І не дівка. І місить, і вчиМшоб не розведена, не вдова. І не дівка. І місить, і вчи
няє така. Коровай печуть у великих мисках, круглий, Мняє така. Коровай печуть у великих мисках, круглий, 

Фприснилося: «Наталю, шо це твій хлопець стоїть до Фприснилося: «Наталю, шо це твій хлопець стоїть до 
хреста прив’язаний?» Бо вона довго не несла пиро Фхреста прив’язаний?» Бо вона довго не несла пиро- Ф-
ги. То вона спекла хліб і понесла пироги. Стараються Фги. То вона спекла хліб і понесла пироги. Стараються 
до году поодносить. [Сватання.] З  хлібом сватають Фдо году поодносить. [Сватання.] З  хлібом сватають 
і досі. Зі старостами йде молодий  – засватини. Ка Фі досі. Зі старостами йде молодий  – засватини. Ка

до себе на свайбу. А вона йому свою шишку дає. На 

Ф
до себе на свайбу. А вона йому свою шишку дає. На 
шишках підкидають до сволока діжу. Як утулили в 

Ф
шишках підкидають до сволока діжу. Як утулили в 

Ф
піч, посадили коровай і великі шишки, миють руки, 

Ф
піч, посадили коровай і великі шишки, миють руки, 
діжу підкидають і стукають чотири рази об сволок 

Ф
діжу підкидають і стукають чотири рази об сволок 
і цілуються навхрест. Діти з припічка плигають, шоб 

Ф
і цілуються навхрест. Діти з припічка плигають, шоб 
коровай підплигував у печі. Здавна так: руки помиФкоровай підплигував у печі. Здавна так: руки поми
ли, молода в миску наливає воду з рук і тіста, несуть Фли, молода в миску наливає воду з рук і тіста, несуть 
воду на тік, де батько хліб молотить, шоб хліб вівся. Фводу на тік, де батько хліб молотить, шоб хліб вівся. 
Миску розбивають. Молода воду несе. Тією водою не ФМиску розбивають. Молода воду несе. Тією водою не 
вмиваються. Тепер нема цього, на тік воду не носять. Фвмиваються. Тепер нема цього, на тік воду не носять. 
[Коровай.] Печуть по два  – в нього і в неї. Шишка Ф[Коровай.] Печуть по два  – в нього і в неї. Шишка 
велика у обох і дробненькі шишечки. Коровай вчиФвелика у обох і дробненькі шишечки. Коровай вчи
няють, сходяться молодиці, яких мати скликала, тоді Фняють, сходяться молодиці, яких мати скликала, тоді 
ж, коли молода кличе на шишки. Коровайниці такі, Фж, коли молода кличе на шишки. Коровайниці такі, 

Е
зують стьожечкою з тіста – і шишка готова. Шишки 

Е
зують стьожечкою з тіста – і шишка готова. Шишки 
маленькі бгають і дівчата, й  жонки. Посіли за стіл, 

Е
маленькі бгають і дівчата, й  жонки. Посіли за стіл, 
мати всім чисто дає за це по шишці, а  то й по дві. 

Е
мати всім чисто дає за це по шишці, а  то й по дві. 
Того їх багацько й печуть. Нічого більш не дарує. ЕТого їх багацько й печуть. Нічого більш не дарує. 
Молодий свою шишку приносить, коли кличе тещу ЕМолодий свою шишку приносить, коли кличе тещу 
до себе на свайбу. А вона йому свою шишку дає. На Едо себе на свайбу. А вона йому свою шишку дає. На 
шишках підкидають до сволока діжу. Як утулили в Ешишках підкидають до сволока діжу. Як утулили в Епіч, посадили коровай і великі шишки, миють руки, Епіч, посадили коровай і великі шишки, миють руки, 
діжу підкидають і стукають чотири рази об сволок Едіжу підкидають і стукають чотири рази об сволок 
і цілуються навхрест. Діти з припічка плигають, шоб Еі цілуються навхрест. Діти з припічка плигають, шоб 
коровай підплигував у печі. Здавна так: руки помиЕкоровай підплигував у печі. Здавна так: руки поми
ли, молода в миску наливає воду з рук і тіста, несуть Ели, молода в миску наливає воду з рук і тіста, несуть 
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чесна молода. Хоча тоді вже й не зважали. На третій 
день, коли намайорила на хаті, знімають, розбирають 
і викидають, а то палять у печі. Бояри мають намір 
вкрасти вільце молодої, то дружки стережуть, бо до-
ведеться викупляти.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Звичай «нести снідать».] У по-
неділок всі дівчата несуть їй [молодій] снідать, друж-
ки несуть хто що вгадає, ще й у жарти підсунуть 
вареника з буряком та ше й солоного. А  на другий 
день – «цигани» [«циганщина»]. Теж снідать несуть, 
тільки мужики й молодиці, не дівки й хлопці. Там 
кури збирають у тих свайбишних, тоді в нього варять 
з локшиною. 

ПОСУД, НАЧИННЯ Діжа. Як молодого до неї [молодої] 
випроважують, діжу виносять надвір, ставлять на 
ослін. Молодого за платочок дружок три рази обво-
дить навкіл діжі, а мати обсіває житом, грішми, кон-
фетами, бубликами. 

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Їмо борщ з капустою, морк-
вою, буряком. Хтось іще квасить буряк, хоча й кла-
дуть і помідори чи томатну пасту. Я  люблю борщ з 
квасолею, не тільки в піст. Мама наша давала в борщ і 
сироватку, шоб дужче кислий був. Тоді ше пастернак 
сіяли, він солоденький, до борщу добрий. Цибульку 
ріжеш, товчеш у ковганці з салом, часником. Тоді 
кропом і петрушкою зеленою заправиш. З перчиком, 
з сіллю. Добрезний. Сметаною, як є, забілюють. Як є 
м’ясце, то вариш зразу м’ясо – чи то курку, чи гуску, 
більш потрошки, а на святки – свинину – грудинку 
чи ребра, чи яке є. Борщ на обід – сама перша страва. 
До борщу каша чи галушки. З хлібом все їм. Капус-
няк. На свята, шоб не різать, варимо капусту [капус-
няк]. Вариш пшоно і трохи картоплі, тоді туди ква-
шену капусту. Як сильно кисла – перемиєш, і вариш, 
аж поки розімліє у печі. Як із свининою, то зразу ва-
риш м’ясо, а тоді вже пшоно. А тоді затовчеш салом 
із цибулею, поперчиш. То й на святки варимо, і коли 
закортить. Тепер кажуть – суп, а колись – юшка, ку-
ліш, локшина, галушки. Вареники з кашею, сиром, 
квасолею, квасолею солодкою з калиною, з вишнями, 
з картоплею і засмажкою з салом і цибулею, смаже-
ною капустою. Вареники з сиром на Масницю вари-
мо, тільки тепер мало хто її знає. Перед Великим по-
стом. Вареники варимо на всі гостювання: і на свай-
бу, і на похорон. І на хрестини, і на Святвечір – пісні, 
з маком, і на Різдво – скоромні. Робимо сметану ро-
блену [ряжанку]. Молоко спряжеш, трохи охолоне, 
тоді туди ложку збираної сметани, і ставиш у тепло, 
поки зсядеться. Тоді їмо. П’ємо молоко, кисляк їмо. 
До картоплі, каш, галушки й локшину варимо й на 
молоці. Масло вже тепер не колотять. Сир топлять, 
їдять до картоплі, варять з ним вареники, начиняють 
налисники. 

ХЛІБ Ми ще й зараз хліб печемо, піч не викинули. Ко-
лись то пекли житній, а зараз – пшеничний, такі хлі-
бини, шо тільки з челюстей витягнеш. «Без хліба суха 
бесіда». Хліб берегти треба, бо без нього людина голо-
дна. Шоб не впав, не топтать, і крихти – курям чи ху-
добі. Коли й купуємо, який є в лавці, – білий, кирпич. 
Та свій добріший. На Паску печемо паски, а коли поса-
дять в піч, мати бере віника, відчиняє двері: «Вилазьте 
жуки і стоноги з хати, бо паска в печі!». І мати хлібною 
лопатою виганяє наче через двері у сіни.

с. Лехнівка
Записали В. Конвай, Т. Зубрицька та Р. Свирида 

в листопаді 1994 р. у с. Лехнівка  
Баришівського р-ну Київської обл.  

від Сірож Уляни Данилівни, 1924 р. н.,  
Сірожа Дмитра Савовича, 1927 р. н., 

Красинець Ольги Федорівни, 1928 р. н.,  
Кіцун Євгенії Ювсіївни, 1923 р. н.,  

Шеренок Наталки Макарівни, 1918 р. н.,  
та Філоненко Марії Аврамівни, 1932 р. н., 

переселенців із с. Копачі колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ На хрестіни варять 
кашу з пшона, жирну. Баба варила у новому горщику. 
[А  чим прикрашали кашу?] І  каліною, і  конфєтами. 
[З чого її варили?] З пшона, масло, яйца, молоко – щоб 
горшок розбівся, а  каша стояла. У  одному горщику 
варить, в другий перекладає. «На кашу» кладуть гро-
ші – хто більше. Розбіває той, хто найбільше грошей 
заплатіть. На хрестіни горілку, хліб, яйця несли. Як 
ладяться на хрестини – пиріжки з фасолем, з цукром. 
Роздають потім всім додому.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Великі гуляння молоді були на 
Великдень. Вітались один до одного тричі, кажучи: 
«Христос воскрес!» Відповідали також тричі: «Воіс-
тину воскрес!» І цілувались при цьому із всіма близь-
кими людьми. Батьки приносили із церкви посвя-
чене: паску, м’ясо, хрін, крашанки. Першу розбівалі 
крашанку і розділялі на всіх по кусочку. А в лупиннє 
[шкаралупа з яйця] молодиє дівчата на виданнє милі 
лице – щоб бути гарними. А тоді давалі його курям: 
вони будуть дуже добре нести яйця. На Паску гулялі 
крашанкамі навбиткі – яйця билі [розбивали] одне об 
друге. Якщо твоє розбілось – оддавай мені.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Вели-
кіє вечоркі булі на св. Андрея. Зносілі до тої хати, де 
будемо гулять. Хто шо дома поцупіть: хто дров, хто 
пшона чи мукі. Пеклі балабушкі прєсниє. На балабуш-
кі треба було принести в роті три раза води, щоб ніхто 
не розсмішив. Бувало по разів сім ходілі, пока прине-
сеш. Кожна дівчина пекла по одній балабушці, а соба-
ку держалі цілий день голодного. А потом уже на ве-
чорках заводілі собаку в хату і розкладалі на рядно ба-
лабушкі. І чию собака з’їсть – та в цьом году вийде за-
муж, а якщо надкусить, то з дівкою буде неприятность. 
У нас таке було, що в одної собака надкусів і кинув, так 
вона нагуляла дитину. На Андрія пєклі дівчата коржа 
і «бугая» – зроблять такого пирога з начинкою да роги 
приліплять спереду. Дівчата заховають пирога, а при-
йдуть хлопці і шукають, ревуть і шукають. Ховалі у піч, 
десь під кучку, під полік. «Бугаю» з квасолі робилі очі. 
Такий пряник, похожий на бугая. А як хлопці найдуть, 
то кажуть «У!» і тоді разом з’їдають, а якщо не найдуть, 
то ставлять дівчатам могорича. Але вони дуже стара-
лись його найти – всю хату перевернуть. Пеклі і кор-
жа порожнього та підвішували його до балкі [сволок 
на стелі]. Хтось ставав пісарем. Розводілі сажу у воді 
і бралі палицю з привязаними до неї нитками (як що-
тка). Сідалі на кочергу і казалі: «А я кусь!», а пісар отві-
чав: «А я мазь». І так скаче, щоб ухватіть зубами корж. 
Горілку на вечоркі варілі із крутогела. На вид вона була 
сива, як сироватка. Із сушених груш готовілі компот. 
Варілі вареники з маком. Товкли в ступі мак, а потом 

http://www.etnolog.org.ua

І
закортить. Тепер кажуть – суп, а колись – юшка, ку

І
закортить. Тепер кажуть – суп, а колись – юшка, ку
ліш, локшина, галушки. Вареники з кашею, сиром, Іліш, локшина, галушки. Вареники з кашею, сиром, 
квасолею, квасолею солодкою з калиною, з вишнями, Іквасолею, квасолею солодкою з калиною, з вишнями, 
з картоплею і засмажкою з салом і цибулею, смажеІз картоплею і засмажкою з салом і цибулею, смаже
ною капустою. Вареники з сиром на Масницю вариІною капустою. Вареники з сиром на Масницю вари
мо, тільки тепер мало хто її знає. Перед Великим поІмо, тільки тепер мало хто її знає. Перед Великим по
стом. Вареники варимо на всі гостювання: і на свайІстом. Вареники варимо на всі гостювання: і на свай
бу, і на похорон. І на хрестини, і на Святвечір – пісні, Ібу, і на похорон. І на хрестини, і на Святвечір – пісні, 
з маком, і на Різдво – скоромні. Робимо сметану роІз маком, і на Різдво – скоромні. Робимо сметану ро
блену [ряжанку]. Молоко спряжеш, трохи охолоне, Іблену [ряжанку]. Молоко спряжеш, трохи охолоне, 
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більш потрошки, а на святки – свинину – грудинку 

М
більш потрошки, а на святки – свинину – грудинку 
чи ребра, чи яке є. Борщ на обід – сама перша страва. 
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чи ребра, чи яке є. Борщ на обід – сама перша страва. 
До борщу каша чи галушки. З хлібом все їм. Капус

М
До борщу каша чи галушки. З хлібом все їм. Капус
няк. На свята, шоб не різать, варимо капусту [капус
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няк. На свята, шоб не різать, варимо капусту [капус
няк]. Вариш пшоно і трохи картоплі, тоді туди ква
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няк]. Вариш пшоно і трохи картоплі, тоді туди ква
шену капусту. Як сильно кисла – перемиєш, і вариш, 

М
шену капусту. Як сильно кисла – перемиєш, і вариш, 
аж поки розімліє у печі. Як із свининою, то зразу ваМаж поки розімліє у печі. Як із свининою, то зразу ва-М-
риш м’ясо, а тоді вже пшоно. А тоді затовчеш салом Мриш м’ясо, а тоді вже пшоно. А тоді затовчеш салом 
із цибулею, поперчиш. То й на святки варимо, і коли Міз цибулею, поперчиш. То й на святки варимо, і коли 
закортить. Тепер кажуть – суп, а колись – юшка, куМзакортить. Тепер кажуть – суп, а колись – юшка, ку
ліш, локшина, галушки. Вареники з кашею, сиром, Мліш, локшина, галушки. Вареники з кашею, сиром, 
квасолею, квасолею солодкою з калиною, з вишнями, Мквасолею, квасолею солодкою з калиною, з вишнями, 
з картоплею і засмажкою з салом і цибулею, смажеМз картоплею і засмажкою з салом і цибулею, смаже
ною капустою. Вареники з сиром на Масницю вариМною капустою. Вареники з сиром на Масницю вари
мо, тільки тепер мало хто її знає. Перед Великим поМмо, тільки тепер мало хто її знає. Перед Великим по
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сіяли, він солоденький, до борщу добрий. Цибульку 
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ріжеш, товчеш у ковганці з салом, часником. Тоді 

Ф
ріжеш, товчеш у ковганці з салом, часником. Тоді 
кропом і петрушкою зеленою заправиш. З перчиком, 

Ф
кропом і петрушкою зеленою заправиш. З перчиком, 
з сіллю. Добрезний. Сметаною, як є, забілюють. Як є Фз сіллю. Добрезний. Сметаною, як є, забілюють. Як є 
м’ясце, то вариш зразу м’ясо – чи то курку, чи гуску, Фм’ясце, то вариш зразу м’ясо – чи то курку, чи гуску, 
більш потрошки, а на святки – свинину – грудинку Фбільш потрошки, а на святки – свинину – грудинку 
чи ребра, чи яке є. Борщ на обід – сама перша страва. Фчи ребра, чи яке є. Борщ на обід – сама перша страва. 
До борщу каша чи галушки. З хлібом все їм. Капус ФДо борщу каша чи галушки. З хлібом все їм. Капус- Ф-
няк. На свята, шоб не різать, варимо капусту [капус Фняк. На свята, шоб не різать, варимо капусту [капус- Ф-
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Великдень. Вітались один до одного тричі, кажучи: 
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Великдень. Вітались один до одного тричі, кажучи: 
«Христос воскрес!» Відповідали також тричі: «Воіс

Ф
«Христос воскрес!» Відповідали також тричі: «Воіс
тину воскрес!» І цілувались при цьому із всіма близь

Ф
тину воскрес!» І цілувались при цьому із всіма близь
кими людьми. Батьки приносили із церкви посвяФкими людьми. Батьки приносили із церкви посвя
чене: паску, м’ясо, хрін, крашанки. Першу розбівалі Фчене: паску, м’ясо, хрін, крашанки. Першу розбівалі 
крашанку і розділялі на всіх по кусочку. А в лупиннє Фкрашанку і розділялі на всіх по кусочку. А в лупиннє 
[шкаралупа з яйця] молодиє дівчата на виданнє милі Ф[шкаралупа з яйця] молодиє дівчата на виданнє милі 
лице – щоб бути гарними. А тоді давалі його курям: Флице – щоб бути гарними. А тоді давалі його курям: 
вони будуть дуже добре нести яйця. На Паску гулялі Фвони будуть дуже добре нести яйця. На Паску гулялі 
крашанкамі навбиткі – яйця билі [розбивали] одне об Фкрашанкамі навбиткі – яйця билі [розбивали] одне об 
друге. Якщо твоє розбілось – оддавай мені.Фдруге. Якщо твоє розбілось – оддавай мені.

Е
горшок розбівся, а  каша стояла. У  одному горщику 

Е
горшок розбівся, а  каша стояла. У  одному горщику 
варить, в другий перекладає. «На кашу» кладуть гро

Е
варить, в другий перекладає. «На кашу» кладуть гро
ші – хто більше. Розбіває той, хто найбільше грошей 

Е
ші – хто більше. Розбіває той, хто найбільше грошей 
заплатіть. На хрестіни горілку, хліб, яйця несли. Як Езаплатіть. На хрестіни горілку, хліб, яйця несли. Як 
ладяться на хрестини – пиріжки з фасолем, з цукром. Еладяться на хрестини – пиріжки з фасолем, з цукром. ЕРоздають потім всім додому.ЕРоздають потім всім додому.

Е ЕЕНН ЕННЯ ЕЯ СТРАВЕ СТРАВ Великі гуЕВеликі гуляння молоді були на Еляння молоді були на Великі гуляння молоді були на Великі гуЕВеликі гуляння молоді були на Великі гу
Великдень. Вітались один до одного тричі, кажучи: ЕВеликдень. Вітались один до одного тричі, кажучи: 
«Христос воскрес!» Відповідали також тричі: «ВоісЕ«Христос воскрес!» Відповідали також тричі: «Воіс
тину воскрес!» І цілувались при цьому із всіма близьЕтину воскрес!» І цілувались при цьому із всіма близь
кими людьми. Батьки приносили із церкви посвяЕкими людьми. Батьки приносили із церкви посвя
чене: паску, м’ясо, хрін, крашанки. Першу розбівалі Ечене: паску, м’ясо, хрін, крашанки. Першу розбівалі 
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ліпили вареники. На Варвари дівчата вечеру робили в 
складщину. Колись гулакі варілі у кип’ятку, як варени-
ки. Тісто квасне з житньої або гречаної муки з коно-
пляним сім’ям чи маком, або ж груші варені й товчені. 
Олійою присмачують, сахаром присипають чи медом. 
Гулакі різали на шматочки. На Міколу із сходнього тіс-
та або кислого готують пампушки лінії. Замішане тісто 
беруть в олії і в макотру, посипають цукром і ставлять 
у піч, як вигорить у печі. [...] На останню неділю Мас-
ляної справляють розгонну кашу. Варять у макотрі 
пшоняну кашу з маслом, яйцями, сахаром. Готують 
гаргун до каші – б’ють багато яєць у макотру, додають 
муки, молока трохи, соди. Все добро вимісять і печуть, 
воно виходить таке ноздрате. Спечений гаргун ріжуть 
і їдять з кашею. Зварену кашу старший парубок роз-
бивав на столі. Як бахне, то як до ладу, черепки роз-
літаються, а каша стоїть ціла. На вечурки збирались по 
сім–десять дівок.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Сорок святих пеклі сорок ладок. Ложкою кладеш на 
сковороду, як млинчики. У  Середохрестя пекли хліб 
і хрестиков нароблять. Це ще наші маткі робили, ми 
вже не робили.  [...] На Паску пастуху виносілі воло-
чобне – паску, яєць, сала.

ПОСУД, НАЧИННЯ Перед Паскою у чистий четвер «не-
суть діжу на ярмалок»: раненько до схід сонця діжу 
помиють і виносять з хати, поставлять стілець коло 
покутнього вугла, застелять настольником і ставлять 
діжу. Обв’яжуть її плетяним поясом, зверху на віко 
кладуть хлібину і сіль. Так постоїть трохи, а тоді вже за-
бирають у хату. Це робили ще до колгоспів старії люди.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Після посту, Петровки, розговляються на Петра. 
Варять вареники з сиром, пекли мандрики з сиру в 
маслі, м’ясне готують.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Колісь так: капуста, качани нарє-
жут, капусти начетверо, картошки, налісніка спечут, 
пампушок з оладками і всьо. І якась одна пляшка вод-
ки, і це вєсєллє. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Сватання] Їде хрещений батько з 
києм вуліцою. З  хлєбом, з  соллю. Це обезатєльно, 
й бутель водки. Хлєб замотаний в хустку, соль, горєл-
ку бєру. Заходім ми в хату, там говорять уже: «Куніца, 
чи в вас є така молода молодіца, чи дєвчина...» Всякіє 
розговори. Главний сват говорить, батько хрещений. 
Шо ми там ішлі, да до вас зашлі. Всякіє примовки є. 
Потом нас же садять за стол, розрєзує молода хлєб.

с. Лук’янівка
Записали З. Гудченко, Т. Зубрицька та Р. Свирида  

в листопаді 1994 р. у с. Лук’янівка  
Баришівського р-ну Київської обл. 

від Мигащенко Альони Махтодіївни, 1910 р. н.,  
переселенки із с. Кошовка колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл., 
Стельмах Марії Сергіїївни, 1911 р. н.,  

Урупи Ольги Мосіївни, 1931 р. н.,  
та Артющенко Євдокії Мосіївни, 1921 р. н.,  

переселенок із с. Паришів колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ На хрестинах колись 
горілки не було. Варили картоплю, пампушки пе-

кли, ладки, груші з юшкою, кисіль з груш. Баба несе 
пшоняну кашу. Туди масло, яйця. Хіба ж каша буде 
нізчимна? Прикрашали цукерками і калиною. Після 
всього – торгівля за кашу. Кум дає більше всіх і б’є. Всі 
їли, черепки шибали в угол.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На-
передодні Різдва готували кутю. Кутю ставили на со-
лому на покуті. А як вечеряють, то візьмуть соломки 
трохи на стул [стіл], постукають кулаками, а назавтра 
до схід сонця обв’язують дерева (яблуньки, грушки), 
щоб урожай був. На різдвяну вечерю запрошували 
Мороза кутю їсти. У Паришеві була така оповідка: ци-
ган приїхав красти у дядька коня, а дядько в цей час 
вийшов з хати у двір запрошувати Мороза куті їсти. 
Циган і кричить: «Я вже, дядьку, їв і на кобилу сів, а ви, 
дядьку, закрийте ворота, щоб не вибігло лошатко». 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На Се-
редохрестя Великого посту печуть хрестики з житньо-
го тіста і кладуть на комін. Коли вперше коровка йде на 
пашу, розмочують того хрестика і дають їй з’їсти.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Петра орелі вішали да колихалися на вербах, 
на грушах. Ліпили вареники, щоб телята гарні були. 
Пастухам на всі свята давали займанку [гостинець], 
зокрема й на Петра.

с. Морозівка
Записала З. Гудченко 1994 р.  

у с. Морозівка Баришівського р-ну Київської обл. 
від Ілляш Мотрі Іванівни, 1914 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На Ба-
гату кутю рибу їли, а на бідну – ні. Як поїли, залишали 
в мисці трохи куті і ложки перевертали, а зверху пиріг 
клали. Чия ложка перевернеться, той раніше і вмре. 
Масляна. Вареники їли тільки з сиром і все молошне, 
а скоромне – ні.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Великий піст товкли мак (треба попарить, розім’ять), 
пекли коржі – жилянки з маком: щоб жилювані [міц-
ні] були. Слід постувати, бо гріх. Бог таку муку терпів. 
Нечестивий каже: «У тебе всі люди, а в мене нікого». 
А Бог відповідає: «В кінці світу у тебе будуть всі люди, 
а в мене тільки малі діти». У піст сало й молоко не їли. 
А їли з квасу буряк (на борщ), або ці бурячки борош-
ном обвалять і на олії смажемо. 

с. Ярешки
Записали З. Гудченко, Т. Зубрицька та Р. Свирида 

11 листопада 1994 р. у с. Ярешки  
Баришівського р-ну Київської обл. 

від Комар Євдокії Гаврилівни, 1904 р. н., переселенки 
з колишнього Чорнобильського р-ну Київської обл., 

Колиби Катерини Василівни, 1925 р. н.,  
Колиби Улини Василівни, 1919 р. н.,  

переселенок із с. Чистогалівка колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл., 

 та Бузиної Людмили Григорівни, 1913 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Свя-
того Андрія. Приносілі муку, яйца, груші, шоб спєкті 
коржов, шоб «бугая» пєклі. Грушамі начинялі, із рога-
ми «бугай», з усім таким, як гусь. Саділі у печі, того ж 
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«бугая» ховалі, вже коржов ото нє ховалі, а «бугая» ж 
ховалі. А хлопци найдуть того «бугая». Це ховалі пуд 
полом. Колісь же поли булі ото дерев’яниє. Пуд полом 
у картоплі, вже заховаєш, дак вони шомполамі пере-
штовхають всю картоплю ту. Як найдуть уже, значить 
повлітри не становлят нам А  як уже нє найдут того 
«бугая», всьо, вже становлят пляшку. Це вже гуртом 
назносять і печуть. А путом хлопци, вже, як всє попе-
чецца, одін вже садіцца, два садіцца коло стола, а дєт-
вори вже повна хата, єдут коржа кусат на кочерги:

– Куда єдєш?
– Гали кусать.
– А я буду писать.
– А я укушу.
– А я запишу.

А йон кинєцца до того коржа укусіть, а його мажут са-
жой. А корж лєжить. Вон хватає його, щоб укусіть. Сто-
ко смєха! Дєті єхалі, а хлопци пісалі. Сідєлі хлопци і це 
вже пісалі. А на Андрея, як коржа пеклі, ще такіє бул-
дабешки круглиє пеклі. Намєтять, дє чия. Хлопци заве-
дуть собаку, щоб собака поєв. Буде хапать, а тоє, що нє 
ухватіть, значить та дєвка замуж нє пойдє. [...] Варили 
дві куті: на Різдво – Багата кутя, а перед Водохрищем – 
Голодна кутя. Варили кутю з ячменю, його сушили і 
товкли в ступі. На лаві на покуті клали сіно і застеляли 
рушник. Кутю несли на покуть діти, побільше хлопці в 
рукавицях і казали: «Кутя на покутя, а узвар – на базар». 
Поставив на рушничок і накривали хлібиною. На ве-
черю варили узвар, пісний борщ, вареники, була риба, 
пиріжки. Перед вечерею мились, вдягались у чистий 
одяг, а в кого є, то в новий. До вечері молились: «Отче 
наш», «Богородиця», «Вірую», «Царю Небесний». Після 
вечері кутю не приймали з стола, всі кладуть ложки в 
миску, поверх ложок – хлібину. На другий день прихо-
дять із церкви і доїдають кутю, пісний борщ, а тоді вже 
їдять скоромне. Надвечір колядують.

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Городище

Записали О. Васянович, О. Курочкін, О. Таран 
та О. Громова 16 липня 2008 р. 

 у с. Городище Білоцерківського р-ну Київської обл.  
від Антоненко Ольги Федорівни, 1943 р. н.,  

та Никоненко Любові Степанівни, 1956 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутю 
варили два рази: Голодна кутя перед Старим Новим 
роком, перед Василієм, а така кутя перед Різдвом, пе-
ред 7 січня. Вона Багата кутя, бо і Багатий вечір. Пе-
ред Водохрещем кутю не варять. Зараз варять із рису, 
із перловки. А колись більше із перловки варили, за-
правляли і медом, і маком, і узваром. Колись без узва-
ру не було. Куті, узвар на покуті. Тре надівать рукави-
ці. Мати каже: «Надівай рукавиці і кажи: “Кутя, кутя 
на покутя, а узвар – на базар”». Несеш на покуть. Там 
кубелечко із сіна, із колосків метелочка така стояла, 
там ставили кутю і узвар. Метелочка була із жита. Го-
товили пісні страви: риба, борщ рибний, кутя. Мало 
буть дванадцять страв. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Як 
Ви пекли паску?] Накладу дров, натоплю в печі і замі-
шу паску. [А як Ви бачите, що піч уже готова?] А-а-а, 

це в печі видно, там натопиться тако біло, піднебення 
буде біле таке, як хочете, загляньте... [Чи кидали в піч 
борошно, щоб перевірити, чи вона вже достатньо на-
грілася?] Нє, не кидали муки. Ось я вам покажу. [Від-
криває піч.] Дивіться, отака піч, а ото там піднебення. 
Воно як натопиться, то біле, біле стає. То я зразу не 
саджу, бо воно погорить, зчахне геть, а тоді садовлю. 
[А  щоб не підгоріли паски, Ви не перекладали па-
пером?] Нє, нє, нє, я  ж знаю, як вона пече. Воно не 
пригорить. [А якесь листя кладете під паску?] Нє, оце 
форми у мене є, я помажу їх, ті форми олією там, чи 
салом... 

с. Пилипча
Записали О. Васянович та О. Курочкін  

16 липня 2008 р. у с. Пилипча  
Білоцерківського р-ну Київської обл. 

від Костенко Ганни Яківни, 1924 р. н., 
Максимової Ольги Іванівни, 1950 р. н., 

Аксенової Ольги Іванівни, 1950 р. н.,  
та Кривенької Анни Іванівни, 1940 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрія ми пекли такі балабушки маленькі. Йдемо до 
води, беремо в рот води і приходим, замішуєм тею во-
дою тісто на балабушку. Ложимо на стіл тако в рядо-
чок, хто буде самий перший заміж іти. Собака уходе і 
бере. І ви повірите, шо брав же ж ту, котра пішла за-
між. Так і було. Але ж весело було. А зараз як ті діти 
живуть. А на Андрея калиту пекли. Калита така [діа-
метром до 30 см]. На вірьовочку вішають, на коцюбі 
їдуть. Сидить Калатінський і Коцюбінський. Коцю-
бінський каже: «Я калиту вкушу!», а той каже: «Тільки 
не смійся!» – «А як засміюся?» – «Я мазну!». То він же 
тоді сажею і маже. На коцюбі їхали і хлопці, і дівчата. 
Хто гуляє, то той і їде. Як усі покусали, а калита лиши-
лася, то розрізають її да і їдять. Калита була як корж – 
на соді. Зубчики по краях вирізали і качалочкою так 
видавлювали од центра. Як промінчики – вище-ниж-
че, вище-нижче і так далі – як хвильки. Прикрашали 
калиною або вишеньками. Вона має буть солодка. Ва-
реники варять на Андрея, ще й дурять хлопців. Вони 
ж вареники роблять з капустою. А  то заліплять із 
чим другим – із мукою або ще з чим. Щоб укусив – да 
сміяться. Хлопці приходили з музикою.  [...] Мороза 
на кутю гукали. Кутю варять два рази: Голодна кутя, 
і  така, перед Різдвом. Перед Різдвом  – Багата кутя, 
а Голодна кутя – перед Крещенієм. На Маланки не ва-
рять кутю. Зараз з усього варять, з рису варять, рані-
ше тільки з білого хліба робили. Купляли білий хліб і 
кришили в воду. Раніше не було тієї білої муки, люди 
не пекли її і не знали, шо воно таке. Я то не така ста-
ра, але білої муки не було. І пшеницю товкли, а ячмінь 
товкли у ступі, та й варили кутю. Хто хоче з пшениці, 
а хто хоче з ячменю. Це коливо так робили. Хлібчик 
покришимо, яблучко, якщо є, або ізюмчик, тоді на-
ливаємо узваром і то коливо таке. Кутю заправляли 
хто зваром, хто медом. Як людина не любить медом, 
то звар наливає. Маком заправляють. Я найбільше во-
дою заправляю. Переварюю, солодую сахаром і вона 
до того добра. Найлучча. Зварять кутю мама, постав-
лять на покуті. Тоді ж лави були, покуті. Там ставили 
сінце, на сінце кутю, а тоді ж хліб. Це так поставлять 
на покуть. А тоді ж усе приготовляють. Тоді ж не було 
жирного, то холодчик з рибки, рибка, капусточка, ва-
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реники з капустою. Таке ж усе тоді готовили. Усе при-
готовлять, то ввечері вечеряли. Вже все пісне. На по-
куті ставили і снопика з жита – дідик називався. Пер-
ша зірка зійшла, то сідали вечерять.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ На Великдень, на Різдво [освячу-
ють страви]. Кінчається піст і все мясне, шо ми при-
готовили, [освячуємо]. Освячують в церкві ковбаси, 
сало і сири. Беруть пиріжки, хліб житній.  [...] Паску 
возили, я добре пам’ятаю. Тоді коняка була. Тоді у печі 
ціле стегно упікають і ковбаси начиняють, і все. Біло-
го не пекли, а тільки пшеничне, бо не було тоді біло-
го. Тоді у кошик такий [складаємо], на віз ми сідаємо. 
Везуть нас до церкви. У кошик брали м’ясо, ковбасу, 
рибу, хліб, сіль, ножа. Брали, шоб він освятився. Кра-
шанки брали. Кошики такі здорові, то так у кошиках і 
святили. Та і зараз бере кожен, шо є, і святить: і ковба-
са домашня, і буженина, і яйця, і хліба кусочок. Беруть 
паску і обізатєльно кусочок хліба, щоб посвятить. Сіль 
беруть. Приходять додому і оддихають, бо ж рано свя-
тять. Трошки оддишуть, а тоді вже встають і снідають. 
Раньше ніколи не чистили картоплі і не варили, а їли, 
шо приготовили. Бо до Паски піснота була страшенна. 
Ждеш тієї Паски і не знаєш, чи би діждатися, шо поїс-
ти добре. Не варили нічого, тільки ото м’ясо і ковбасу. 
Приготовляли люди. Кабани ж годували, то було за-
колене. Спочатку треба було з’їсти свячене яєчко. Всім 
було по яєчку. Як поснідали, то робили, хто як хоче. 
За столом яєчками билися – чиє яєчко поб’є, чиє по-
гуляє. Усі реготять, бо моє яєчко погуляло, а тоді вже 
чистять та й їдять.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Колись як їди, то вранці, в обід, 
полуднали ще і вечеряли. На сніданок їли картошку. 
То зжарять, то зварять, або суп, А суп який – тільки 
пшоняний, бо більш не було ніякого. Або ще галушки 
сипали. А у обід борщ, каша, борщ, каша. Може корж 
який обмішаний з колотушею. Полудень  – хто шо 
ухватить. Колись усе сало старе. Я зараз не можу його 
їсти, бо мені тут болить. А колись же мабуть не боліло, 
бо я була молода. Колись помажеш здором хліба та й 
перекусиш. Вечеря – або сухоперки наварять, пшени-
цю спечуть, коли млинці якісь. Тако було видумували 
люди. А  сахару ж не було. Було бурякової юшки на-
варять з якоюсь сушкою, то таке і пили, бо чаю ж не 
було. А за шо ж його купить, як не було за шо. Як уже 
гості, то стільників наріжуть, то я меду попробую. Бо 
мед же добрий. А так де я його попробую?

ПОМИНКИ На похоронах колись по три чарочки ви-
пили і всьо. А зараз стоїть на столі, наливай скільки 
хочеш. Готують делікатесів усяких. Самперед коливо 
їдять. Три ложки беруть. А тоді випить чарку чи ков-
тнуть води і їсти усе: чи голубці, чи котлети. Уже як 
усе поїдять, то дають чи борщ, чи капусняк. Кисіль по-
їли, ложки положили і всьо. До кисілю ще дають мим-
рики. Вилками не їдять на похороні. Раньше не було 
вилок, то й не їли. А зараз є вилки, але вже привикли, 
то так і їдять. На похорони і на обід уже готовлять од-
наково, як і на свадьбу. А колись ні. Колись на похоро-
ни готовили холодчик, рибка, капусточка і все. Капус-
няк готовили, галушки готовили. У нас оце пироги з 
квасолею готовили. Це обізатєльно. Кисіль готовили. 
На поминках пили горілку і зараз п’ють. Але зараз усі 
люди больні, то жінка деяка вип’є чарочку. А то так, 
шо тільки язика вмоче.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Івана Купала 
ходять на кладбише у нас. Приносять так, як на Про-
води, на родітєльський день поминальний. На Прово-
ди більше приходять, а на Івана Купала трошки мен-
ше. Тут наче первий день на Проводи  – обовязкове, 
уже стараються люди середнього віку йти (за сорок 
[років] і більше). На Проводи брали крашанки. У нас 
писанок нема. У  нас крашанки в основному  – один 
колір. [А на Івана Купала що несуть для поминання?] 
Горілку, вино. [А  м’ясні страви?] Воно взгалі пісний 
день. Хто вареники з вишнями, огірок... Батюшка 
приходить, отчитає записочки: хто кого хоче згадать. 
У нього там постамент такий є, ложим канфєти, хліб. 
[Сідаєте де?] Коло могилки. [Чи робили загальну тра-
пезу?] Я не памятаю, а мама казала шо на землі сідали, 
розкладали скатери. Всі збирались і сідали. Обовязко-
во, і дітей треба запрошувати, і тих, хто приходе і хто 
проходе, вгостить треба. Було прийнято так. І гостин-
ці роздавали.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Сватання.] У нас було таке в селі [на 
сватанні], шо назад приносили хліб. Вони [свати] при-
ходили обов’язково з хлібиною. Хліб обмінювали, або 
там ше шось, горілка обов’язково була. [Хліб одразу 
обмінювали?] Ні, після застілля. Якшо не дівчина не 
погоджувалась. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай, шо в молодої був, то роз-
давався на другий день на снідання. Роздавала моло-
да – кланялася всім і роздавали. А лежень розрізали 
всім людям, хто у молодого на весіллі гуляв. [Шишки 
випікали і вмолодої, і  в молодого?] Да, шишки роз-
читували, кому скіки там кликать на свадьбу треба. 
То якщо чоловік і жінка прийшли, то їм давали одну 
шишку. [Як і хто запрошував на весілля?] Молоді. [Що 
вони несли із собою?] Шишки. [Якими словами за-
прошували?] «Просили батько й мати, і я прошу, щоб 
приходили на весілля». [Чим відрізняється коровай 
від лежня?] Коровай круглий такий, і  там «пташич-
ки» – прикраси. А лежень [випікався] у молодого, а у 
молодої коровай. [Чи запікали що-небудь у короваї і 
в лежні?] Гроші, пам’ятаю, запікали, шоб багаті були. 
[Чим прикрашали коровай і лежень?] Калиною, бар-
вінком, лєнтами, дві ложки, а  тоді ріжки ставилися. 
Отдєльно пеклися «ріжки»  – на три зубчики. В  печі 
[випікалися], также само, як і коровай. Ці гілочки ста-
вили на коровай, і  на короваї стрічка. То це колись, 
а зараз ложки ставлять, щоб вони [молоді] в парі були. 
[Що таке «барильце»?] Пекли барильце і шишки пе-
кли. Скачується, потом розплетується. І ці зубчики до 
пари були. І также само з цим робили, тільки там такі 
тоненькі. І  тоже, шоб ці зубчики в парі були. Шиш-
ки в піч садили і барильце, воно було для шанованих 
людей: сватам, батькам, тим, хто ближчій. У барильця 
форма більша була, ніж у шишки, і воно є квадратне. 
Ну, оце дивіться: розкатали, як на вареники, скрути-
ли, а  потом ножем порізали. [Скільки випікали «ба-
рилець»?] Ну, скільки родичів – всій рідні дарили. [Чи 
випікали «борону»?] Ні не було такого. [Коли коровай 
ділять?] На другий день. Ділять, коли приходять ді-
вчата, приносять сніданок молодій. Тоді приходять, 
гуляють. [...] Як вийдуть від молодої, то ше перестав-
ляють стола хлопці, не випускають. Це шоб молодий 
викупив у хлопців. Там він вже готує чи десять літрів 
горілки, чи канфети. Шо вони требують. [Чи можна 
обминути цей стіл?] Не можна. На цьому столі хліб і 
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сипали. А у обід борщ, каша, борщ, каша. Може корж 
який обмішаний з колотушею. Полудень  – хто шо Мякий обмішаний з колотушею. Полудень  – хто шо 
ухватить. Колись усе сало старе. Я зараз не можу його Мухватить. Колись усе сало старе. Я зараз не можу його 
їсти, бо мені тут болить. А колись же мабуть не боліло, Мїсти, бо мені тут болить. А колись же мабуть не боліло, 
бо я була молода. Колись помажеш здором хліба та й Мбо я була молода. Колись помажеш здором хліба та й 
перекусиш. Вечеря – або сухоперки наварять, пшениМперекусиш. Вечеря – або сухоперки наварять, пшени
цю спечуть, коли млинці якісь. Тако було видумували Мцю спечуть, коли млинці якісь. Тако було видумували 
люди. А  сахару ж не було. Було бурякової юшки наМлюди. А  сахару ж не було. Було бурякової юшки на
варять з якоюсь сушкою, то таке і пили, бо чаю ж не Мварять з якоюсь сушкою, то таке і пили, бо чаю ж не 
було. А за шо ж його купить, як не було за шо. Як уже Мбуло. А за шо ж його купить, як не було за шо. Як уже 

прошували?] «Просили батько й мати, і я прошу, щоб 

М
прошували?] «Просили батько й мати, і я прошу, щоб 
приходили на весілля». [Чим відрізняється коровай Мприходили на весілля». [Чим відрізняється коровай 
від лежня?] Коровай круглий такий, і  там «пташичМвід лежня?] Коровай круглий такий, і  там «пташич
ки» – прикраси. А лежень [випікався] у молодого, а у Мки» – прикраси. А лежень [випікався] у молодого, а у 

Ф
було по яєчку. Як поснідали, то робили, хто як хоче. 

Ф
було по яєчку. Як поснідали, то робили, хто як хоче. 
За столом яєчками билися – чиє яєчко поб’є, чиє по ФЗа столом яєчками билися – чиє яєчко поб’є, чиє по- Ф-
гуляє. Усі реготять, бо моє яєчко погуляло, а тоді вже Фгуляє. Усі реготять, бо моє яєчко погуляло, а тоді вже 

лись як їди, то вранці, в обід, Флись як їди, то вранці, в обід, 

там ше шось, горілка обов’язково була. [Хліб одразу 

Ф
там ше шось, горілка обов’язково була. [Хліб одразу 
обмінювали?] Ні, після застілля. Якшо не дівчина не 

Ф
обмінювали?] Ні, після застілля. Якшо не дівчина не 
погоджувалась. 
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погоджувалась. 
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давався на другий день на снідання. Роздавала молоФдавався на другий день на снідання. Роздавала моло
да – кланялася всім і роздавали. А лежень розрізали Фда – кланялася всім і роздавали. А лежень розрізали 
всім людям, хто у молодого на весіллі гуляв. [Шишки Фвсім людям, хто у молодого на весіллі гуляв. [Шишки 
випікали і вмолодої, і  в молодого?] Да, шишки розФвипікали і вмолодої, і  в молодого?] Да, шишки роз
читували, кому скіки там кликать на свадьбу треба. Фчитували, кому скіки там кликать на свадьбу треба. 
То якщо чоловік і жінка прийшли, то їм давали одну ФТо якщо чоловік і жінка прийшли, то їм давали одну 
шишку. [Як і хто запрошував на весілля?] Молоді. [Що Фшишку. [Як і хто запрошував на весілля?] Молоді. [Що 
вони несли із собою?] Шишки. [Якими словами заФвони несли із собою?] Шишки. [Якими словами за
прошували?] «Просили батько й мати, і я прошу, щоб Фпрошували?] «Просили батько й мати, і я прошу, щоб 

Е
проходе, вгостить треба. Було прийнято так. І гостин

Е
проходе, вгостить треба. Було прийнято так. І гостин
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Е
[Сватання.] У нас було таке в селі [на 

Е
тання.] У нас було таке в селі [на 

сватанні], шо назад приносили хліб. Вони [свати] приЕсватанні], шо назад приносили хліб. Вони [свати] при
ходили обов’язково з хлібиною. Хліб обмінювали, або Еходили обов’язково з хлібиною. Хліб обмінювали, або 
там ше шось, горілка обов’язково була. [Хліб одразу Етам ше шось, горілка обов’язково була. [Хліб одразу 
обмінювали?] Ні, після застілля. Якшо не дівчина не Еобмінювали?] Ні, після застілля. Якшо не дівчина не 
погоджувалась. Епогоджувалась. ЕЕ ЕЕ КорЕКоровай, шо в молодої був, то розЕовай, шо в молодої був, то роз
давався на другий день на снідання. Роздавала молоЕдавався на другий день на снідання. Роздавала моло
да – кланялася всім і роздавали. А лежень розрізали Еда – кланялася всім і роздавали. А лежень розрізали 
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вода, гарнесенько накритий. У нас був такий випадок, 
шо оминули цього стола. На сьогоднішній день він 
спився і помер, так старі говорять, а вона – жінка як 
жінка. Кажуть, шо не можна, шоб ніхто не взяв хліб і 
не розломив, і не вилив води, бо це тоже погано. [Той 
хліб молодий не забирає?] Ні-ні-ні, тоді вже аж на ци-
ганах [під час «циганщини»]. Сват розрізає хліб, і цим 
визначали, хто буде керувать. Верхня частина була мо-
лодої, а нижня була чоловіча. Це на другий день, коли 
розрізували коровай у неділю.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Капуста тушена була, холодне, 
печеня (як кажуть зараз «жаркоє»), оладушки, коло-
туша (це ряжанка0. Як в мене, то в тарілки наливали. 
А  раніше пекли коржі і тою ряжанкою... Таке блюдо 
було. [У кожного була ложка чи виделка?] Ложки. [Чи 
ставили на стіл кожному гостю чарку?] Да. [Пили го-
рілку] з буряка. А у 1983 році то вже пили із цукру са-
могонку. [Чи зараз хтось робить з буряка самогонку?] 
Ви що, це б засміяли. [Вона має неприємний запах?] Ні, 
тоді дуже добра горілка. А не було з чого робить. Вoна 
дуже сильно діяла. На третій день [весілля] зносять 
по курці з кожної хати. [Це відбувається в молодого 
і в молодої?] Отдєльно, самі люди зносять, а якшо не 
получилось прийти, то самі приходять. Прийшли по-
чудували, поспівали. Називається «кури»: хто курку, 
хто гуску несе, хто півня гарного. Такого банта йому 
привяжуть, ведуть на нитці до двору.

БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН

c. Дибинці
Записала Л. Артюх 2014 р.  

у с. Дибинці Богуславського р-ну Київської обл. 
від Тарасенко Тетяни Іванівни, 1968 р. н.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Тричі на день їли і їмо тепер. 
Сніданок, обід і вечеря. Якщо в полі робили, то туди 
обід носили гарячий, ще мама розказувала. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Пиріжки печемо з печеним гар-
бузом і цукровим буряком. Тепер буряк не сіють, то 
нема його. Перець начиняють рисом і м’ясом або про-
сто рисом. Можна самий рис, приварений трохи. Як 
голубці. З баклажанів ікру роблять і тушать до часни-
ку. Год двадцять, як появились кабачки. Білі кабачки. 
Я  мала була, думала, шо вони ше зелені, ждала, поки 
виростуть. А вони тоді тверді, як деревина. Я ж не зна-
ла, шо їх неспілими їдять. Колись в селі тільки борщ та 
каша. Галушки варимо, батько їх кльоциками називав. 
Щипані, варені, я ще й запікаю. Їх і з супом, і в молоці. 
І  до засмажки з салом. Локшину домашню нема часу 
робить. Колись дядина приїжджала, нарізала дрібнень-
ко й зварила з курятиною. З  курятиною дуже добра. 
Тонко різала. М’ясо бачили раз на рік, ше коли я малою 
була. Тепер ми закручуємо в банках, то можна консер-
ву відкривать. Свинину звісно. Тоді їли раз на рік, коли 
порося батько заріже. Або коли батько в Київ поїде й 
привезе чорного хліба і вареної ковбаси. То вже цілий 
празник. Воно таке добре! А вчилася в Києві в Інсти-
туті. То на Печерську риба була гарячого й холодного 
копчення. Такими шарами розділялася, і  пахне! А  в 
селі – борщ і каша. М’ясо – свинина. Тепер у кожному 
дворі по три-чотири кабанчики чи свинки. Держать і 

поросних свиней, поросят вирощують і продають. Те-
пер і телят ріжуть, за колгоспів здавали. Теличок на 
розплід, а бичків на м’ясо. Тепер, буває, й для себе рі-
жуть, не на продаж. Ми консерви робили з телятини 
один раз. Тут у селі багато суботників, вони свинину не 
їдять. То вони купують телятину й своїх телят ріжуть. 
Свиней колють, коли приходить пора, частіше під зиму 
й зимою. Зі свинини роблять ковбаси, кров’янку. Я не 
роблю. В нас не люблять. Мама робила ковбик. Шлунок 
вишкребе, начиняє головою, часником з сіллю й пер-
цем і коржем з пшоном. Тоді пече й тушить в казані. 
Я давно робила, нема часу. Збираюсь зробить. Робимо 
буженину, запікаємо, смажимо ковбасу, кров’янку. Те-
пер більше в банках закручують консерви. Усе в банки. 
Консерви робимо. Курятина і яйця є в усіх. Коли при-
йдеться, заріжу. Холодець із півня.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Найчастіше в нас варять 
борщ. Борщ як варю, то варю зразу м’ясо й квасолю, 
бо вони довше варяться. Тоді картошку, моркву, бу-
ряк на крупну терку потру – й туди. Половину морк-
ви, петрушки, буряка на сковородку і в олії пережарю. 
Половину жареного, половину варю сирим. Коли зва-
риться, бурячок червоний тру на дрібній терці, такій, 
як на деруни картоплю. Капусту напослідок і томат. 
У тарілку сметанку. Борщ буде добрий, як натушу по-
вну сковороду всього того. Тоді томат або свіжі помі-
дори в зажарку. Сіль. Як звариться, затираю часником. 
Найперша страва – борщ. Я не дуже справний кухар, 
от у мене сусідка, та як почне розказувать, які рецеп-
ти. А я по-простому. Капусняк варимо, а як же. Капус-
няк було колись Храмове [страва на Храмове свято]. 
На Храм – капусняк, пекли пиріжки й варили кисіль. 
Чорний з ягід, а мама ще варила й молошний, і з ягід. 
Пиріжки з маком. Супи варимо з крупами – рис, греч-
ка. Горох і пшоно менше. В  мене од них печія пече. 
Квасолю – на борщ. Я люблю, поки молода [квасоля], 
зелена, то й швидко вариться, й добріша. Суп і з вермі-
шеллю, і з рваними галушками. Вареники з картоплею, 
капустою, з начинкою. З сиром, з вишнями, з маком. 
Мак купляємо. Самі не сіємо. Бо наркоманів хватає, 
то й не сіємо. Налисники смажимо. Начиняємо сиром, 
вишнями, маком, начинкою. Начинку робимо, коли 
кабана колють. Варять голову, тушать печінку, легені, 
усяке нутро свині. Перекручують на м’ясорубку. Туди 
цибульки підсмажують, перчик, сіль. Тоді в банки, сте-
рилізуємо. Сало теж солимо і в банки закатуємо. Воно 
довго не старіє. Коли треба, відкрили. Робимо сирни-
ки: півтора кілограма сиру, три яйця, сахар по вкусу, 
трохи солі, половину чайної ложки соди і борошна – 
вимішать, шоб тісто вийшло, як на вареники. Розката-
ла в палець завтовшки, порізала ромбиками, посмажи-
ла у олії з обох боків. Олії треба багато, та не так, як на 
пончики. Пожарилися, захололи. Тоді збиваю сметану 
з сахаром, і варю їх у сметані. Я й вареники запікаю в 
сметані збитій, як вони із сиром. Мене питають: «Хіба 
вареники смажать?» А  я так роблю, в  мене люблять, 
воно схоже на згущенку, та ще як з ванількою. І мама 
моя запікала в сметані, і я так роблю. Мати мені розка-
зувала, в них корова була гарна, як іде в запуск, то вони 
сиру нароблять, в  діжку, топленим маслом заллють. 
І цілу зиму їдять. Ряжанку робили, й тепер робимо.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Худобу більше розводять у при-
ватних господарствах. Хто пай поздавав, ті там і ро-
блять, всі пайовики пішли в агрофірму. І дома худо-
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Сніданок, обід і вечеря. Якщо в полі робили, то туди 
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Сніданок, обід і вечеря. Якщо в полі робили, то туди 
обід носили гарячий, ще мама розказувала. Іобід носили гарячий, ще мама розказувала. 

УВА ІУВАНН ІННЯ ІЯ Пиріжки пІПиріжки п
бузом і цукровим буряком. Тепер буряк не сіють, то Ібузом і цукровим буряком. Тепер буряк не сіють, то 
нема його. Перець начиняють рисом і м’ясом або проІнема його. Перець начиняють рисом і м’ясом або про
сто рисом. Можна самий рис, приварений трохи. Як Істо рисом. Можна самий рис, приварений трохи. Як 
голубці. З баклажанів ікру роблять і тушать до часниІголубці. З баклажанів ікру роблять і тушать до часни
ку. Год двадцять, як появились кабачки. Білі кабачки. Іку. Год двадцять, як появились кабачки. Білі кабачки. 
Я  мала була, думала, шо вони ше зелені, ждала, поки ІЯ  мала була, думала, шо вони ше зелені, ждала, поки 
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Я МЯ Тр МТричі на день їли і їмо тепер. Мичі на день їли і їмо тепер. 
Сніданок, обід і вечеря. Якщо в полі робили, то туди МСніданок, обід і вечеря. Якщо в полі робили, то туди 
обід носили гарячий, ще мама розказувала. Мобід носили гарячий, ще мама розказувала. 
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153БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН

бу тримають. Їм пити ніколи. Як то в селі: робота й 
робота. Тепер мало худоби. Років десять назад було в 
селі сорок-п’ятдесят голів [йдеться про худобу], а те-
пер чи й п’ятнадцять набереться. Та й то тримають у 
чотирьох-п’яти дворах по дві-чотири голови. Старі 
люди вимерли, а молоді мало держать, бо коло корови 
багато клопоту. У кого багато корів, купують доїльний 
апарат, сепаратор, маслобойку, переробляють молоко 
і продають молоко, сир, масло, сметану на базарі в 
Богуславі. А то й у Київ возять, це вигідно. Заробля-
ють, як хто може. [...] Овочі от уже років з двадцять-
тридцять [вирощують] перець солодкий, баклажани, 
кабачки. Здавна – картошка, буряк, морква, петрушка, 
капуста, огірки.

ПОСТУВАННЯ Піст. Хто віруючий, той тримає піст. 
Та й то, піст тримають Великий, а  про Спасівку, як 
от зараз, то й не скажу. Мабуть, не держать. Коржі з 
маком роблять. Коржа печуть на соді, тоді його лама-
ють, у макітрі мак розтирають із сахаром, розводять 
теплою водичкою і туди коржі. Намішали і їдять. Такі 
добрі.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО На Храм посхо-
дяться родичі, і  з сусідніх сіл. А  щас треба на Храм 
пригласить. То мало ж люди ходять: м’яса треба ку-
пить, і всього багато. І випивки. Тепер менше храму-
ють. Капусняк варять і пиріжки печуть, і  кисіль да-
ють, як колись.

ХЛІБ Хліб купуємо давно. Буває, хто й пече. От сусідка 
пече. З пшеничного. А що ж, пічка є, все позакладав і 
вона пече. Та і в духовці печуть. Я не печу, нема часу. 
Тут хліб продають смачний. І мама вже теж купляла. 
Хоча часом і пекла. Більше пиріжки до ряжанки.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутю 
варимо на Різдво з рису чи пшениці з маком і ізюмом. 
На Святвечір зваримо, тоді їдять і на Різдво. Сонце 
сіло. Повечеряли. Хазяїн бере кутю й іде до курей: 
«Квок-квок-квок!». Квоктати треба до них. Тоді вес-
тимуться квочки. Колись і в мене було  – квочки не 
водилися. Брат каже: «Давай попробуєм!» Поквоктав, 
посокорив, і  весною чи не в мене першої заквокта-
ли кури.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Дарували за «бороною». «Борону» 
пекли велику – на всі груди. Хрещені батьки носили, 
одламували і всім гостям давали, а ті – гроші. Тепер 
цього вже нема. Тепер тамада, шо скаже, те й роблять. 
«Борону» й шишки не печуть. Шишки, коли молода 
кликала на свадьбу, кланялась, давала шишку: «Про-
шу, приходьте до нас на весілля!». Дружка носила у 
вузлі. Молодий без шишок. Тепер кличуть открит-
ками. Коровай замовляють у пекарні, я  коли заміж 
ішла  – вже замовляли. Круглий, зверху колосочки, 
віночки. А  ділили  – ламали за чаркою. За частуван-
ням, коли вже молоді частують. У обох молодих, або, 
як одна свадьба на двох, то й коровай один на двох. 
Хрещений батько ділив.

ПОМИНКИ На похорон, на [поминальний] обід вилки 
не кладуть. Їдять ложками. Може, тому що це село, а в 
селі всі баби споконвіку їдять ложками, вилок тут не 
було. Коливо ставлять на всі поминки. Батон кришать 
і медом чи сахаром з водою розводять. Беруть по три 
ложки. Тепер буває і рис варять, ріденько розводять. 
Готують капусняк на свинячих ребрах. Варять м’ясо 

з цибулею, кидають туди картоплю, щоб аж розвари-
лась, тоді труть моркву, дрібно січуть кислу капусту, 
а  літом  – свіжу (тоді труть помідори, щоб було кис-
леньке), солять, перчать, сиплють жменю-другу про-
митого пшона, а  капусту, коли пшоно трохи розва-
риться. Коли подають на стіл, заправляють тертим з 
сіллю часником. Ставлять жаркоє з картошкою, котле-
ти, холодець буває, коли не літо. Варять гречану кашу, 
якусь рибку смажену, якийсь салат з того, що наросло. 
Остання страва – кисіль чорний з пиріжками. Не ка-
жуть на поминки «розгон», тільки на веселу гулянку. 
В піст пісне: капусняк на олії, холодець з риби. Тепер 
купують консерву і роблять з желатином холодець з 
риби. Оселедець до картошки. Може буть риба смаже-
на, салат, кисіль. Все таке саме, тільки пісне.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Чому не їдять конину? Не знаю, 
не чула, а в нас не їдять. А чого? Воно ж худобина чис-
та, їсть траву. Якби хижак був, а  то ж траву їсть, як 
і корова. Я якось в гостях покуштувала кінську ков-
басу. Так тоненько порізана, я взяла шматочок в рот. 
Жувала-жувала, а вона наче поперек горла, і ковтнуть 
не можу й виплювати незручно при людях.

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Гнідин

Записали Т. Зубрицька та О. Щербак 24 липня 1998 р. 
у с. Гнідин Бориспільського р-ну Київської обл. 

від Кудько Параски Іванівни, 1932 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [На весілля] шишки пекли. І верч – 
розкачується такий корж, млинець такий, на круглих 
сковородках, а поверх робиться такий бублик, поверх 
цього млинця ложять. А на цей бублик одне зубчика-
ми різали, а одне – скачане. А середина – шишка ви-
різалася, товстіше тістечко розкачувалося, вирізалося 
зубчиками, щоб помістилося. Береш, скачуєш його, 
щоб помістилося.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Осьо була свадьба: кабана за-
кололи, бичка...Да ви шо! А  в небоги моєї свадьба 
була після Покрови. Дак із самої риби. Сєльодка, ци-
булькою задєлана. Копчона риба, риба варена, риба, 
жарена в яйцях, риба прилита була. А з м’яса: «паль-
чики» позадєлувані, буженіна, м’ясо якесь таке поза-
копчуване, ковбаса, битки, катлєти, голубці пополам 
із м’ясом, налисники з м’ясом. Картошка, капуста. На 
солодке подавали печиво, налисники з сиром, налис-
ники з маком, торти. А салатов скільки всяких! Буряк, 
«шуба»... Не можна переказать. Ряжанка. В  кого  – 
тулька, в кого – оселедчики. А солодке... Кисіль пода-
ли да налисники. Пирожки було ще печуть з кашою 
гречнєвою, з квасолею, з капустою.

с. Старе
Записала З. Гудченко у вересні 2009 р.  

у с. Старе Бориспільського р-ну Київської обл. 
від Бугай Анастасії Олександрівни, 1928 р. н.,  

та Удод Марії Макарівни, 1919 р. н.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ А  дома шо їсти? А  на роботу 
йдеш, да й груш візьмеш, і  буряк печений, і  карто-
плинку, і  хліб там оце стіки, бо не було його. Важко 
жили. Іду я на роботу, до мати в печі перепічку спече 
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Жувала-жувала, а вона наче поперек горла, і ковтнуть ЕЖувала-жувала, а вона наче поперек горла, і ковтнуть 
не можу й виплювати незручно при людях.Ене можу й виплювати незручно при людях.

БОРИС ЕБОРИСП ЕПІЛЬСЬКИЙ РАЙОЕІЛЬСЬКИЙ РАЙО
с. Ес. ЕГЕГнідинЕнідин

Записали Т. Зубрицька та О. Щербак 24 липня 1998 р. ЕЗаписали Т. Зубрицька та О. Щербак 24 липня 1998 р. 
у с. Гнідин Бориспільського рЕу с. Гнідин Бориспільського р
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якусь. Дрова сирі, не горять, димом смердить, спекли-
ся і візьмемо те на роботу, і ше візьмеш груш, то буряк, 
то картоплинку, шоб там переобідать. Пшениця була у 
нас і жито, а петльовки, хто його бачив? Трохи пізні-
ше... появлялася і біла мука, а тоді пшенична да жит-
ня, да тоді гречана була  – робили квашу. Запарують 
муку гречану, туди яблука або груші, шоб червоненьке 
було, поставлять на піч, шоб вона вгралася, шоб вінна 
була, а тоді закип’ятили та й п’єм, аж перекинеш, би-
лися, бо добра була...

БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Вабля
Записали Л. Артюх та Г. Бондаренко 1999 р. 
 у с. Вабля Бородянського р-ну Київської обл.  

від Нижник Галини Якимівни, 1920 р. н.,  
переселенки із с. Корогод колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Чи 
випікали балабушки на Андрія?] Пєклі. Собаку запус-
калі, шоб вібірала тіє балабушки. Одо вскочить собака 
да вхопіть котору вже балабушку, да вже й кричать: 
«Вона заміж пуйдє! (Чи то Зіна, чи Маня, чи там хто 
пуйдє замуж). Собака, як голоден, то усі поїсть! [...] 
Варім [кутю]. Точно кутю варімо. Навпротиі Роздва. 
[Як вона називається?] Просто кутя. Друга кутя – на-
впроті Нового року  – Багата кутя, а  тоді  – Голодна 
кутя. Голодна кутя  – навпроті Хрещення. [З  чого ви 
варили кутю?] Варілі із ячменю. Ячмень сєялі. А тут мі 
варимо, хто із чого: хто рісову, хто перлову, хто кашу 
гречану – це все одно кутя. Я вару год у год, бо мені 
було дома таке пріснілося, шо точно відєніє про цю 
кутю. Я її не варіла. Думаю: «Нашо я єї буду варіть?». 
І не зваріла. Це сніться мені: беседа, і я ж у цій бесе-
ді. Одненькі женщини, мужчин нема. Розчинілі отако 
стола і сідять, і я садюсь. А одна в нас баба була така, 
дуже крікліва така була, громка, здорова така була вся. 
Я бачу – баба та там сідіть. Я так погледіла: наче знако-
мії там люді, я думаю: і я сяду, а мені місця нема. Усім 
чистенько є стопкі, а мені й стопкі нема. Усім є лож-
кі, а мені ложкі нема! А, думаю, клопіт, я все одно не 
п’ю. Будуть усі брать прікусювать, і я буду брать. А та 
баба все отак на мене пуглядає. Колі вже стопки пона-
лівалі, воні вже віпівають, а мені вже ж немає. Я ж єї, 
тої водкі й так не люблю. От усі взялі прікусювать, і я 
беру. Я за ложку і давай простягувать, а вона одтуда да 
каже: «А ти куди?!». На мене. А я вже наче і злякалась, 
шо вона так сказала! «А ти, – каже, – там пуставіла?». 
А я ж знаю, шо нічого не ставіла там. А я кажу: «Ні-ні, 
мені водкі не нада, я так буду!». А вона каже: «Ні-ні, 
не так! А ти туди не поклала нічого, не маєш права!». 
Я ту ложку й поклала. А вона мене пітає: «А ти знаєш, 
шо ти зробіла?». А я наче ж знаю. Та й кажу: «Знаю!». 
«А що?». Кажу: «Куті нє зваріла!». Я сама єй отвєчаю. 
Вона й каже: «Ото!». І знаєте: оце од тих пор, єдять чи 
не єдять, а от три куті я вару. [Де кутю треба ставити?] 
На покуті, на столі, на сіні. Ше так квохчеш: «Квох-
квох-квох», да дєті колі як чіпляються, да: «Ціп-ціп-
ціп!». [...] [На які свята у вас воду святили?] Ну, воду 
на Міколу свєтять. На Стрєчення свєтять. І свєчкі свє-
тять такії. У хаті шоб булі. [На Водохреще у вас воду 

святили?] Свєтілі і на рєчці, і коло колодязьов свєтілі. 
А тепер уже нігде не ходять, тепер усе у церкві свєтять. 
У дворє. Ставлять два столи, люди банкі ставлять, шо 
в кого. [Вдома тією водою господарство освячували?] 
Обязатєльно. Кропілі усе хазяйство. Бувало, батюшка 
скаже, шо це вода Орданська, і наліє, шоб окропілі і 
худобу, і всіх.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ [Чи печуть у вас мандрики на Петра?] Печуть. 
І зараз, у кого є, печуть. Колись мой дєд пас корові, так 
одна баба спекла мандріку, так, казав дєд, палкамиі 
білі, не розбілі. [Чи треба пастуха пригощати?] Обяза-
тєльно. На Петра мандріку пастуху. Пару яєчок і ман-
дріку. [Чи на інші свята давали гостинець пастуху?] 
Ну виносілі це ж на Паску – і паску, й яйця, шо в кого. 
А на Петра, це вже як обично, мандріка должна буть.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Чи можна дитину до одного 
року рибою годувати?] Давать усе можна. У мене булі 
дєті, то я, абі голову держало, то даю все, що попало. 
Шо сама єм, то і їм даю. [А якщо не хватало покорму?] 
Ой, у  мене було багато. А  в кого не було, так варілі 
кісєлік оцей – з крохмалу, молочний. Бо манкі тоді ще 
не було. А потом уже все було: і манка, і пранікі, і все. 
То давалі. [А «куклу» давали?] Я давала. В мене дочка, 
та до повгода ссала куклу. 

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Приходілі 
на одвідки, обязатєльно. Несли, шо в кого було. Яйця, 
жита чи пшеніци, чи крупа яка. Шо є, таке напатьо-
шить цілий вузлик кілов восім. Да бітон хлєба, ну шо 
було. І сало, і яблука. [Лише жінки йшли чи й чолові-
ки?] Ні-ні-ні, жонкі. [Хто їх частував?] Хазяїн. Батько 
того дітятка.  [Чи варила баба на хрестини кашу?] Ва-
ріла. Баба в мене сама бабіла, варіла. І борщ, і кашу! 
І ця вже каша, шо баба варіть, за цюю кашу люді вже 
гроші кідають, то це вже мені гроші, порожіллі. [Чим 
прикрашають кашу?] Канхвет натика в тую кашу, шо 
зваріть. Гарний борщ варила з грібамі, як прінєсє!.. 
[Чи розбивали горщик з кашею?] Аякже! А кум же б’є 
кашу. Кум должен біть. [Куди дівали черепки, як роз-
бивали горщик каші?] А  отуди [показує під піч]. На 
зернята.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Чи беруть на сватання хлібину?] 
З  хлебіною, так як і тепер ідуть, да нада ж з хлєбом 
ідті. З  хлєбом і з водкою. [Що з хлібиною робили?] 
Кладуть хлєб на стол, молода бере заштіркує ножа, 
молода в нас заштіркує, трошки прорєже, потом іде 
туда дружка і дорєзує, розрєзує, половіну кладє на 
стол, а половіну забірає, да дєвкам на вечурку несуть. 
[Навіщо дівкам?] А як же? Розломують святого хлєба, 
ще й лєплять до того, до одвірка до дверей, угорі. Щоб 
прилєпілось бульше хлопців. Бо то хлопці будуть прі-
ходіть да будуть прілєплюватісь.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У  нас вілце в’ють. Як, прімєром, 
у суботу свадьба почінається, у п’ятніцу, а йому не по-
ложено у п’ятніцу вітіся, а  в суботу. Це тепер. А  ко-
лісь починалі свадьбу з суботи, а тепер уже з п’ятніци. 
[Розкажіть, як колись було.] Колісь вілі у суботу. У су-
боту у нас вчіняють коровай і вілце в’ють. Коровайні-
ци і тії, шо вілце в’ють, усії чистенько шишки печуть, 
посадімо коровай і садімо за стол. [Тільки шишки, чи, 
може, й верч випікали?] Ні, в нас верчіков нема, туль-
ко шишки. [А звідки ви про верчики знаєте?] В нас не 
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жита чи пшеніци, чи крупа яка. Шо є, таке напатьоФжита чи пшеніци, чи крупа яка. Шо є, таке напатьо
шить цілий вузлик кілов восім. Да бітон хлєба, ну шо Фшить цілий вузлик кілов восім. Да бітон хлєба, ну шо 
було. І сало, і яблука. [Лише жінки йшли чи й чоловіФбуло. І сало, і яблука. [Лише жінки йшли чи й чолові
ки?] Ні-ні-ні, жонкі. [Хто їх частував?] Хазяїн. Батько Фки?] Ні-ні-ні, жонкі. [Хто їх частував?] Хазяїн. Батько 
того дітятка.  [Чи варила баба на хрестини кашу?] ВаФтого дітятка.  [Чи варила баба на хрестини кашу?] Ва
ріла. Баба в мене сама бабіла, варіла. І борщ, і кашу! Фріла. Баба в мене сама бабіла, варіла. І борщ, і кашу! ФІ ця вже каша, шо баба варіть, за цюю кашу люді вже ФІ ця вже каша, шо баба варіть, за цюю кашу люді вже 
гроші кідають, то це вже мені гроші, порожіллі. [Чим Фгроші кідають, то це вже мені гроші, порожіллі. [Чим 
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дєті, то я, абі голову держало, то даю все, що попало. 
Шо сама єм, то і їм даю. [А якщо не хватало покорму?] ЕШо сама єм, то і їм даю. [А якщо не хватало покорму?] 
Ой, у  мене було багато. А  в кого не було, так варілі ЕОй, у  мене було багато. А  в кого не було, так варілі 
кісєлік оцей – з крохмалу, молочний. Бо манкі тоді ще Екісєлік оцей – з крохмалу, молочний. Бо манкі тоді ще 
не було. А потом уже все було: і манка, і пранікі, і все. Ене було. А потом уже все було: і манка, і пранікі, і все. ЕТо давалі. [А «куклу» давали?] Я давала. В мене дочка, ЕТо давалі. [А «куклу» давали?] Я давала. В мене дочка, 
та до повгода ссала куклу. Ета до повгода ссала куклу. 

НЕНАЕА РОДИЕ РОДИНЕНна одвідки, обязатєльно. Несли, шо в кого було. Яйця, Ена одвідки, обязатєльно. Несли, шо в кого було. Яйця, 
жита чи пшеніци, чи крупа яка. Шо є, таке напатьоЕжита чи пшеніци, чи крупа яка. Шо є, таке напатьо
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давали, це в людей давали. [У вашому селі не давали?] 
Ні, в нас не було, чулі, шо в другіх булі. [А який у вас 
коровай, як він виглядав?] О! Коровай у нас красівий! 
Отако на всю бляху, і шішкі, і копєйкі туди вкладають, 
двадцять копєйок туди вкладають. Я ж уже хлопцов 
своїх женіла, і всякіє хвіндіклюшкі: голубци да шиш-
кі всякіє, красівий коровай, я  такій красіви коровай 
пекла! [Чи прикрашали калиною?] Ні. Цього не було. 
Ото голубцями [«пташечками»] да квєточкамі, а  ка-
линою нічого не мішали. Тільки сахарем помажеш да 
яйцем, шоб жовтий да красівий був, а  так нічим не 
прикрашають. [Кому з жінок можна місити й випіка-
ти коровай?] Вдові [не можна]. Нє мєсіть. І розлученії 
ні. [Породіллям чи жінкам з «місячними» можна йти 
місити? Таких кликали?] Ну, так вона сама не пуйде. 
Даже, як її позвуть, вона не пуйде. Вона знає, шо нель-
зя. А весільниє, тії, шо коровай печуть, спєвають. [Чи 
піднімають корвайниці діжку до стелі?] Аякже, пу-
димають! Шоб уже ж тєсто пудималось. Так навхрес-
та по трі рази отак через дєжу, одна навпроті одніє, 
одна навпроті одніє. [Де коровай стояв до весілля?] 
В коморі. [Його ставили на віко од діжки?] Да-да. На 
вєко. А тоди різалі там на вєкові. [Чи хустку під низ 
стелили?] Ні, не стелілі, як же путом будуть рєзать на 
хустці? Просто на вєці отак от. А ще як і несуть, дак і 
пріказують, і як ставляють на стол: «Благослові, отєц-
маті, на стол коровай поставіті». Три рази так. Той, 
которий несє коровай, дружок уже. А колі поставіть, 
так уже дружок знов: «Благослові, отєц-маті, коровай 
початі». Знов так само, як уже рєжуть. Ну, а тоди уже, 
як рєжуть, то розносять, да вже хто що дарує. Що хто 
хоче – дарує.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [Які є поминальні 
дні?] Троєцкіє, а  тоді бувають Дмітрові, і Міхайлові, 
і Кузьміні. Ну, все. Михайлові – ці останніє. Кузьміні 
перед Міхайловімі. Колісь у нас Дмітровіх не правілі, 
а тепер уже правлять. 

с. Здвижівка
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РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Прісний хліб, коржа робили, 
коли хліба не було, та й так, щоб їсти. В м’ясоїд їх мі-
сили на сироватці, сирокваші [кислому молоці] й соді, 
а в піст – на воді. З пшеничної муки. Їли з молоком, 
з шкварками, із олією (з часником), і з цибулею, і з хрі-
ном. Їли й до юшки чи борщу замість хліба. На Мако-
вія (чи на Спаса) з маком їли. Мак терли, розводили на 
молоко, солодили, туди ламали коржі. Добрі були. Со-
лодке печиво – то були пироги, чи трохи менші кор-
жики. Пироги начиняють сиром, капустою, квасолею, 
маком. Роблять «ками» – м’яту варену картоплю з ма-
ком і начиняють. Грушами тертими сухими, свіжою 
ягодою влітку. На всяке свято печуть пироги на остан-
ню страву до киселю чи компоту. [...] Ражанку роби-
ли, так дома для себе. Це парене молоко, кип’ячене, 
заправляють сметаною. Воно вкисає – то ражанка.

ПОСУД, НАЧИННЯ Діжу шанували, шкребли, мили 
після кожної випічки, щоб стіночки були аж білень-
кі. Тістечко на розчин згортали на денце й оставляли. 
Накривали, щоб не всихало дуже. А ще мили на Чис-
тий четвер. Це називалося «діжа говіє». До схід сонця 
вимивають діжу, ставлять на скамеєчку і скатеркою 
обв’язують, накривають утіральником, і кладуть хлі-
бець. Виносять надвор. У дворі, де хто поставить, – ну 
на дворі. Стоїть, «говіє», поки сонце зійде. До сонця її 
виносять. А зійшло сонце, то вже забирають. Діжу не 
піднімали на свадьбах. Може десь було, а ми не бачи-
ли. [З лопатою дій ніяких не знають]. [З піччю дій не 
знають. Тільки хрестили, коли садили хліб у піч]. По-
мело, як вийде вже з ладу, то палили у печі, не треба, 
шоб воно десь валялося по-пуд ногами.

ХЛІБ Печений хліб називали «хлібина», а було два хлі-
би – кулібка і паляніца. Кулібку вигладжували мокри-
ми руками, а  паляницю  – мукою. Й  те, й  те пекли з 
житньої муки. Коли були голодні роки, то пекли з ві-
всяної, ячної, та й тої не було. Тоді кидали печені жо-
луді (мололи на муку), висівки усякі, а  більш усього 
драли морожену картоплю на млінці. Тістечко зали-
шали у дежі, так на середині денечка збирали купкою, 
накривали, а  тоді тепленькою водичкою розводили, 
учиняли. Розчин робили увечері, а  рано замішували 
крутєй на воді й солі. На сироватці замішували тісто 
на пірогі чи на млінці. Пекли хліб на черені, аж після 
войни з’явилися форми. Пудсипали мукою, на лопа-
ту – і в піч. Щоб чистіший був, клали на капустяний 
лист, листя хріну або дубове [листя]. Як у кого була 
більша родина, то пекли двічі на тиждень, а  так, то 
один раз. Як скінчився – вчиняли з вечора. Не пекли 
тільки в неділю, і не вчиняли проти неділі. На годові 
свята пекли наперед, бо у великі свята не можна пек-
ти. Зараз не печуть хліба. Переселили нас у хати без 
печей, хто дужчий, той собі склав пієч, а  ми, стари-
ки, з  плитою. І  пироги трудно пекти. Бувало шо по-
зичала розчин, як у кого не було. А дежу, лопату – ні. 
Бо у кожного своя була. Пекла хліб старіша хазяйка, 
а як її не було, то молода. Навчала дівчат матка, або 
молоду – свекруха. Дивишся та й примічаєш. Не пе-
кла така хазяйка, якщо в неї були місячні. І порожел-
ля, поки миється, не должна. Там чи баба прийде, чи 
матка, чи сестра, а як уже їх нема, то перехреститься й 
спече. Вишкребків не робили, бо розділяли на великі 
хлібини (до 1,5–2 кг), шоб були однакові. Хліб в печі 
не забували, бо ставили по щоту [рахували]. Пудпалкі 
робили з хлібного тіста, коли ще піч топилася, коло 
вогню. Брали трохи тіста, розплескували трохи, кида-
ли на сковороду, підставляли до вогню. А як високо 
підходив, то й перевертали. Потім їли горячими з час-
ником, олією або смаженим салом. Діти дуже любили 
пудпалки. Так і ждали, коли матка їх з печі витягне. 
[Злепків не знають]. Святий хліб, бо він головний. Без 
хлєба – суха бєсєда. Хліб як хто упустить на долівку, 
то підніми, поцілуй, обтруси і з’їж, а  як дуже обка-
ляється, то треба віддати курям чи худобині. Крих-
ти змітали для курей. Хліб не можна класти до гори 
сподом [чому  – не знають]. Колись [стоколос] зерно 
росло од землі, колос такий був на три гілки і весь по-
вний. А з неба манна падала. А люди розкішно жили, 
хліб святий не берегли. Тоді Господь пошов по світу. 
Зайшов до одної жонки, попросив хліба, а вона каже: 
«Онде пуд столом скоринка лежить  – возьми і їж». 

БОРОДЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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луді (мололи на муку), висівки усякі, а  більш усього Елуді (мололи на муку), висівки усякі, а  більш усього 
драли морожену картоплю на млінці. Тістечко залиЕдрали морожену картоплю на млінці. Тістечко зали
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ту – і в піч. Щоб чистіший був, клали на капустяний Ету – і в піч. Щоб чистіший був, клали на капустяний 
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Вун так обідився, узяв колос рукою і як одшморгнув 
од землі! І усе би зерно облущив, так завищали собаки 
і занявкали коти. Стали просить Бога, шоб їм на хліб 
лишив. То він згледівся на них та й пустив те, шо в 
жмені було. Так тепер ми за собачим і котячим хлібом 
живемо. А собачку й кішечку треба годувати, бо вони 
ж Божа тварина, і корову можна, й поросяті, коли ки-
неш, а  що ж. А  то ж Господь каже, шоб всіх нищих, 
прошаків, жебраків погодувати хлібом. Як у тебе є, 
переділи, а бідному дай. Так бідні бульш давали, а тії, 
в кого бульш хліба, менш давали таким.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ На кладбище несли хліб, коли ховали 
(на віко клали на полотні). А той хліб і полотно – на 
церкву оставляли. І коли поминали на Дєди – теж но-
сили хліб, яйця там їли, роздавали людям і на могилки 
клали. А тоді хто возьме – чи людина, чи пташка, чи 
може собака який – однак то за царство небесне по-
койному. [...] Як хату закладали, під слупи клали гроші 
і зерно – може, щоб у хаті добре жилося [...] Проску-
ри печуть у церкві такі спеціальні жонки з учиненого 
тіста на воді. Учиняють, бо воно ж вкусніше! [...] Хліб 
після поминок не роздають, а печиво там усяке, кон-
фети. Після хрестин і весілля не роздають. Сушити 
можна. [...] Сваталися з хлібом. Свати принесуть, мо-
лода розріже, а тоді половину – дівчатам роздає, шоб 
і до їх свати ходили. А вона їм з собою хлібину ув’яже 
у рушник чи полотно. Кликали на весілля без хліба. 
Благословляли й стракали молодих завжди з хлібом. 
Перепинали молодого, коли він ішов по молоду. Ста-
вили стола чи ослона, на ньому рушник, хлібина. Повз 
хліба не пройдеш. І дружко чи боярин платив гроші, 
водкою частовав тих, хто перепинав, а сам брав хліб. 
А тоді вже в молодої той хліб на столі клали. Багато 
перепинають, особенно як молодий з другого села. [...] 
Молода до матки після свадьби тиждень не йде, не по-
ложено. А тоді вже з хлібом яким – з усією його рід-
нею йде на беседу. Там їх усіх приймають і тоді вже їй 
можна ходить.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кор-
жа пекли на Андрія. М’ясо, котлети, вареники, пам-
пушку. Од матки колись крали. Бо не давала, його не 
було. Возьму шо, а вона й не знає. І пряли й вишивали 
на вечурках, що хто мог, і плели. Вечеряли не кожен 
раз. Зборню на Андрія робили, на Новий год – збира-
лись, вечерю робили, їли хлопці й дівки, це – раз у год. 
І музика грає. А так каждий вечір зходилися, музика 
грає, а ми – хто шиє, хто пряде, хто в’яже. На Андрея 
коржа пекли, вішали його на трям, а  тоді на ковіні 
скакали, їхали й хваталі і зубами доставалі. А того об-
марувалі сажою. Ай, всячина була. [...] На Новий год 
кутю варили. Три куті: перша – проті Коляди, друга – 
проті Нового году, третя – проті Крєщєнія. Багата – 
проті Нового года. Голодна – проті Крєщєнія. Робили 
з ячменю, нічим не заправляли – водіцею. А тоді вже 
на столі олієм, сахарцом. Юшкою з груш заправляли. 
Ставили на покуті на лавці або на столі. Сіно вносили 
да на сіно ставили. Сіно худобі оддавали. Кутю вари-
ли [для чого не знають]. Таке в нас обичає було. А ми 
не знаємо на що її варили. Варили да й усе, бо нада 
було. Мороза кликали до куті: «Мороз-Мороз, іди 
куті їсти». Садяться вечерять. Як кутю поєлі, матка 
кутю накидає, батько покришку одкриває, гледить, 
як роса є на покришці, значить буде хороший урожай 
ячменю. А як нема роси, значить буде плохий урожай. 

Так люди прищітували. Коли кутю несли на Покуть, 
не квокталі. [Кутю не проганяли]. На Голодну кутю 
скорому не їдять. А так день їдять, як не єсті. Готови-
ли: грибок на олєйцу, вареники з грушами, з  маком, 
олєйцем помажем сахарцем посиплем і так ми їли. 
Качани [капусту] з олійкою робили. Це больш уже із 
молочного їдять на Масляну. Вибуває м’ясне з харчів. 
Беседи не робили, так як ото діти близько живуть, то 
посходяться, а так то нема в нас такого.

ПОСТУВАННЯ Далей вже пост. Горшки хто випарює, а в 
кого спеціальнії стоять новиї. То жирниє, а то – такіє. 
Колись у мене свекруха була, так такиї у нас стьобки 
були, а там – лавочка, це – стоять горшки для посних 
страв. Ше й тепер хто постіт у нас, старії такіє давніш-
ніє, а большинство – ні. А колись постились. І дітям 
не давали молошного. Квашу парили. З житньої муки 
запарювали. На печі укисало. Колись покойна свекру-
ха моя все ту квашу робила. Добра вельми була, мені 
наравилась. Солодка була, варили, їли. Не заправляли 
нічим ні олієм, нічим. Каші, борщ посний із грибами. 
Квасолю варили, горох. Кукурудзу варили  – кияхи. 
Редьку, хрін. Хрін копаєм, дерем. К Пасці до м’яса.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Паску пекли: паску, стьогна пекли, а поросяті в нас не 
було, ми ж не б’єм таких, а здоровиї. Стьогна, м’ясо, 
ковбаси – о, якби так да щодня! Святили яєчка, ков-
басу, м’ясця і сольку бралі. Пшоно не святили. Ножик 
не брали. Пасочку. Розговлялись нею з ковбаскою, 
крашаночкою. Кришки з свяченої паски, скарлупки з 
яєць, ми цього не знаєм, а моя свекруха робила – лу-
пили, клали на брижу на печі, а нащо, то ми вже не 
знаємо, я вам не розкажу. Може курям?

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Коло церкви на 
Храм на Іллю збиралися коло церкви, зносили їжу, ро-
били обіди. У Микуличах на Пречисту і зараз є, збира-
ються бо в них приход на Пречисту. В Чорнобилі одо 
зараз церква ж правиться! І там це вже й тепер є. Тут 
у нас церкви нема, а в Заліссі тут роблять. Там храм 
на Покрову, і в Небраті церква. Коло церкви обідають. 
А в Новом Заліссі будуть строїть. Готовили на ці обіди 
все-все, як всегда: студень і котлети, вареники варять. 
Посний стіл роблять, коли в піст випадає свято. По-
ловину посного  – половину скоромного. Вареники з 
сиром варили, з маком.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ На хрестини так само 
баба кашу варила. І  тепер варить. А як же, із пшона 
на яйцях, маслі, і  ще й цукерки зверху. Б’ють кашу. 
Хто [нерозбірливо] горшка. Колись у мене Марусю 
хрестили, то не знаю, хто розбив. Колись було, хто 
бульш положить на кашу, хто булєй [більше] грошей, 
той б’є. Дак, господи, кидали вже за пазуху і череп’я. 
Кому? Молодим! Як нема дітей, шоб діти велися. А так 
череп’я кидали за пазуху, аж шкуру на тобі рвуть! 
А кашу їли потім, вона смачна. На хрестини готови-
ли усяку усячину, борщ не варили. Тулькі на поминки. 
Борщу у нас повєдєнія не було на хрестини. Що Бог 
дасть. Все хороше – і мяса разниє, курятину. Холодець 
робили, пироги пекли з маком або з повідлом. Ряжан-
ку не давали. Галушки на празники не робили, лапшу 
не робили, тільки дома для себе. Курку варили, туши-
ли, мішали з свинячим, яловиною – на студнік [холо-
дець]. В студніки – грибочки клали в рибу. Студнік з 
рибою варили тульки з грибами. Вона вельми засти-
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басу, м’ясця і сольку бралі. Пшоно не святили. Ножик Фбасу, м’ясця і сольку бралі. Пшоно не святили. Ножик 
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наравилась. Солодка була, варили, їли. Не заправляли 
нічим ні олієм, нічим. Каші, борщ посний із грибами. 

Е
нічим ні олієм, нічим. Каші, борщ посний із грибами. 
Квасолю варили, горох. Кукурудзу варили  – кияхи. ЕКвасолю варили, горох. Кукурудзу варили  – кияхи. 
Редьку, хрін. Хрін копаєм, дерем. К Пасці до м’яса.ЕРедьку, хрін. Хрін копаєм, дерем. К Пасці до м’яса.

ТРАВИ ЕТРАВИ ВЕС Е ВЕСН ЕНЯЕЯНЕНОГЕОГО КАЛЕЕО КАЛЕНЕНДЕД
аску пекли: паску, стьогна пекли, а поросяті в нас не Еаску пекли: паску, стьогна пекли, а поросяті в нас не 

було, ми ж не б’єм таких, а здоровиї. Стьогна, м’ясо, Ебуло, ми ж не б’єм таких, а здоровиї. Стьогна, м’ясо, 
ковбаси – о, якби так да щодня! Святили яєчка, ковЕковбаси – о, якби так да щодня! Святили яєчка, ков
басу, м’ясця і сольку бралі. Пшоно не святили. Ножик Ебасу, м’ясця і сольку бралі. Пшоно не святили. Ножик 
не брали. Пасочку. Розговлялись нею з ковбаскою, Ене брали. Пасочку. Розговлялись нею з ковбаскою, 
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ває – холодна риба – варена з грибками. Дуже вкусна. 
Сушили рибу.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Весільний хліб. На коровай [роз-
лучена] жінка не йшла. А вдовиці теж не ходили. Крім 
короваю, пекли шишки і усе. Верчі пекли невелич-
кі (це дві шишки здоровії, єдна до одної зліпленії). 
Це верчі.

ПОМИНКИ Остання страва – на поминки кашу. Послі 
[поминального] обіда ми кашу поїмо, помоліліся, хто 
як може, і вже ми знаєм шо треба йті. Кажуть, «Ше ж 
кашу не неслі!» – і не встають. Пока каші не було. Га-
рячі страви. Тепер так, як і на весілля, готовлять, так 
і на поминки. А раньше, давнєй, менш було. В пост – 
постили і зараз постять. Зараз половину посного ва-
рять, а  половину скоромного. Хто як хоче, буде єсті 
таке чи таке. Борщ нада обязательно. Кажуть: «Борщ 
да каша – страва наша». «Сироватку» варять з пшона 
або з гречки, сироваткою заквашують. Солодку ро-
блять. І на вечерю її варять. Бо люди ж ночують коло 
покойника. А там, як одвезуть покойніка, дак ізнову 
обід, а  там третіни, дев’ятіни, сорочини. «Ситу» ро-
блять. З  меду, води, хлібчик кидають. Коливо з рису 
появилось у нас недавно. Наварять рису да в мисочку 
накидають, да наштиркають цукерок, да це таке коли-
во. На могилки несуть його. На могилки несуть коро-
вай, коли ховають молоду дівчину чи молодого хлоп-
ця [неодружених]. Несуть. Коровай там розламують і 
всім потрошку роздають. Після похорону руки миють 
обязательно. [Ніяких звичаїв, шоб не боятись покой-
ніка, не пам’ятають – з діжею, піччю і т. п.] [...] Став-
лять водичку коло покойника на вікно. До cорока днів 
у стаканчику стоїть, щодня її міняють. Виливають на 
вугол, де лежала покойниця, [покуть] де ікони, ззовні. 
А як сорок днів мине, то вже воду не ставлять. Це для 
душі покойного. [Що таке душа, стійкого уявлення 
не мають]. На могилках хлібчик залишають на третій 
день, дев’тий, сороковий. Садяться, поїдять там. До-
дому можна забирать їжу, якщо її не доїли. Трохи там 
оставляють, трохи роздають. Положать на могилку 
пранікі, цукерки, а болей нічого. Яєчко яке положиш, 
як на Паску, ситра поставиш пляшечку.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Діди – Михайлові, 
Димтрові, Кузьмині, а в нас не всі їх справляють ра-
зом, ну однаково надо, шоб якась вечеря була обіза-
тельно. Оставляють. Не убираєм з стола, так і стоїть 
до ранку. На Діди не ріжуть хліба, а ламають.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ До Спаса нізя їсти яблук, поки 
не посвятять. Тому нізя, в кого дітя вмерло, маленьке. 
Та і матці нізя єсть. А так – їдять. Так кажуть, що усі 
малиї будуть обдарованиї яблуками, а йому вже не по-
паде, бо матка його яблучко з’їла до Спаса. Та матка не 
їсть. А посвятить, дак і матка вже їсть, упосля.

CТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Середохрестя пекли хрести. Брали з собою на першу 
оранку, на перший день сівби. На перший день розло-
мує, укусить сам того хреста, а тоді коням оддасть – як 
уже посіє, після того. А до того вон лежав у зерні.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Як паску святять, то святять і хліб, 
окрайчика одрізують і покладуть на бриж комина. 
А тоді як корова телеться, посвященого окрайця того 
дають корові. А  чого  – не знаю. Крихти, шкарлупи, 
кості од свячених на паску харчів не викидали.

с. Качали
Записала Т. Зубрицька 1994 р. 

 у с. Качали Бородянського р-ну Київської обл.  
від Бондар Марії Олександрівни, 1914 р. н.,  

родомі з с. Загальці Бородянського р-ну Київської обл.

ПОМИНКИ [Які страви готують на поминальний обід?] 
Вареники, борщ. Як у піст, то посне. Вареники з ка-
шею, з сиром. Три страви було колись. Коливо – булка 
з солодкою водою або з медом.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [Коли у вас Про-
води?] На Паску в четвер. Звуть батюшку, панахиду 
наймають. Правиться в церкві. Колись розстилали 
підряд, сєдалі всє [ідеться про спільну трапезу на кла-
довищі]. Понастилають тих настилников і понаставля-
ють, всє сєдають і обєдають. [Чи залишають щось на 
могилах?] Кидають якого праніка. Конфет не кидають, 
бо мурашки заводяться. [У які дні у вас Проводи?] Ми-
хайлова субота, Кузьмина субота, Дмитрова субота. 
Поминаємо, як є чим. Вареники варимо на той вечор.

с. Луб’янка
Записали Н. Гаврилюк та Т. Зубрицька у вересні 1994 р. 

 у с. Луб’янка Бородянського р-ну Київської обл.  
від Коровченко Софії Кондратівни, 1914 р. н.,  

та Кирієнко Федори Іванівни, 1924 р. н.,  
переселенок із с. Корогод колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

CТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
Середохрестя] корову перший раз виганяли свяче-
ною вербою, давали хрещики, що пекли на Хрестя. На 
Сорок святих пекли сорок вареників або пампушок. 
[Благовіщення] – Готували пісні страви: пампушки з 
олією, борщ з грибами, кашу, дикі груші, вареники з 
грушами, з кашею голубці, деруни. [...] Паску пекли в 
п’ятницю. Паску пекли колись житню, хлібом, з біло-
го борошна  – здобну. Після обіду вже нічого не ро-
блять. До Великодня кололи кабана. Молочне порося 
запікали з грецькою кашею. Пекли стьогна, чинили 
ковбаси, фарбували яйця цибулиними лушпайками.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ У  церкву несли паску, м’ясо, по-
рося, яйця, мандрики  – запечений сир з яйцями, 
сало. Все це несли в новому цебрі, і в ньому святили. 
З нього корова добре їсть потім. Несли ще в корзин-
ках, настольником прикривали. Стають понад плотом 
кругом церкви в ряд. Запалюють свічечки. Гарно так. 
Приходять з церкви, ще й сонечко не зойшло. Розгов-
ляються. [...] Лушпайки з яєць, паски, костє [кості] – 
усе свячене залишають до Юрія. На Юрія чоловіки 
беруть настольника, півлітру, виходять в поле. Випи-
вають. Костє і лушпайти прикопують, щоб добре ро-
дило. Качаються три рази по житу і пшениці.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Петра пекли мандрики і виносили пастушку. 
Обідали там. [...] Яблука до Спаса не можна було їсти 
особливо тим, в кого діти вмирали. На тому світі їм не 
дадуть, бо  мати все поїла.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Кваша – пісна страва з житньо-
го і грецького борошна. Запарюють киплячою водою. 
Чотири дні кисне. Варять в печі. На смак – кисло-со-
лодка. Сироватка – з пшона молочна каша, заквашена 
сметаною.

БОРОДЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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дому можна забирать їжу, якщо її не доїли. Трохи там 
оставляють, трохи роздають. Положать на могилку Іоставляють, трохи роздають. Положать на могилку 
пранікі, цукерки, а болей нічого. Яєчко яке положиш, Іпранікі, цукерки, а болей нічого. Яєчко яке положиш, 
як на Паску, ситра поставиш пляшечку.Іяк на Паску, ситра поставиш пляшечку.

 В КАЛЕ І В КАЛЕН ІНД ІДАРІІАРІ Діди ІДіди 
Димтрові, Кузьмині, а в нас не всі їх справляють раІДимтрові, Кузьмині, а в нас не всі їх справляють ра
зом, ну однаково надо, шоб якась вечеря була обізаІзом, ну однаково надо, шоб якась вечеря була обіза
тельно. Оставляють. Не убираєм з стола, так і стоїть Ітельно. Оставляють. Не убираєм з стола, так і стоїть 
до ранку. На Діди не ріжуть хліба, а ламають.Ідо ранку. На Діди не ріжуть хліба, а ламають.
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М
лять водичку коло покойника на вікно. До cорока днів 
у стаканчику стоїть, щодня її міняють. Виливають на 

М
у стаканчику стоїть, щодня її міняють. Виливають на 
вугол, де лежала покойниця, [покуть] де ікони, ззовні. 
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душі покойного. [Що таке душа, стійкого уявлення 
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душі покойного. [Що таке душа, стійкого уявлення 
не мають]. На могилках хлібчик залишають на третій Мне мають]. На могилках хлібчик залишають на третій 
день, дев’тий, сороковий. Садяться, поїдять там. ДоМдень, дев’тий, сороковий. Садяться, поїдять там. До-М-
дому можна забирать їжу, якщо її не доїли. Трохи там Мдому можна забирать їжу, якщо її не доїли. Трохи там 
оставляють, трохи роздають. Положать на могилку Моставляють, трохи роздають. Положать на могилку 
пранікі, цукерки, а болей нічого. Яєчко яке положиш, Мпранікі, цукерки, а болей нічого. Яєчко яке положиш, 
як на Паску, ситра поставиш пляшечку.Мяк на Паску, ситра поставиш пляшечку.
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грушами, з кашею голубці, деруни. [...] Паску пекли в 
п’ятницю. Паску пекли колись житню, хлібом, з білоМп’ятницю. Паску пекли колись житню, хлібом, з біло
го борошна  – здобну. Після обіду вже нічого не роМго борошна  – здобну. Після обіду вже нічого не ро

Фця [неодружених]. Несуть. Коровай там розламують і Фця [неодружених]. Несуть. Коровай там розламують і 
всім потрошку роздають. Після похорону руки миють Фвсім потрошку роздають. Після похорону руки миють 
обязательно. [Ніяких звичаїв, шоб не боятись покой Фобязательно. [Ніяких звичаїв, шоб не боятись покой- Ф-
ніка, не пам’ятають – з діжею, піччю і т. п.] [...] Став Фніка, не пам’ятають – з діжею, піччю і т. п.] [...] Став- Ф-
лять водичку коло покойника на вікно. До cорока днів Флять водичку коло покойника на вікно. До cорока днів 
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переселенок із с. Корогод колишнього Фпереселенок із с. Корогод колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.ФЧорнобильського р-ну Київської обл.

CТРАВИ ВЕСФCТРАВИ ВЕСНФНЯФЯНФНОГФОГО КАЛЕФО КАЛЕ
СФСФередохрестя] корову перший раз виганяли свячеФередохрестя] корову перший раз виганяли свяче
ною вербою, давали хрещики, що пекли на Хрестя. На Фною вербою, давали хрещики, що пекли на Хрестя. На 
Сорок святих пекли сорок вареників або пампушок. ФСорок святих пекли сорок вареників або пампушок. 
[Благовіщення] – Готували пісні страви: пампушки з Ф[Благовіщення] – Готували пісні страви: пампушки з 
олією, борщ з грибами, кашу, дикі груші, вареники з Фолією, борщ з грибами, кашу, дикі груші, вареники з 
грушами, з кашею голубці, деруни. [...] Паску пекли в Фгрушами, з кашею голубці, деруни. [...] Паску пекли в 
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Е
бо мурашки заводяться. [У які дні у вас Проводи?] Ми
хайлова субота, Кузьмина субота, Дмитрова субота. 
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хайлова субота, Кузьмина субота, Дмитрова субота. 
Поминаємо, як є чим. Вареники варимо на той вечор.

Е
Поминаємо, як є чим. Вареники варимо на той вечор.

Ес. Ес. ЛЕЛуб’янкаЕуб’янка
Записали Н. Гаврилюк та Т. Зубрицька у вересні 1994 р. ЕЗаписали Н. Гаврилюк та Т. Зубрицька у вересні 1994 р. 

 у с. Луб’янка Бородянського р-ну Київської обл.  Е у с. Луб’янка Бородянського р-ну Київської обл.  
від Коровченко Софії Кондратівни, 1914 р. н.,  Евід Коровченко Софії Кондратівни, 1914 р. н.,  

та Кирієнко Федори Іванівни, 1924 р. н.,  Ета Кирієнко Федори Іванівни, 1924 р. н.,  
переселенок із с. Корогод колишнього Епереселенок із с. Корогод колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.ЕЧорнобильського р-ну Київської обл.
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ПОМИНКИ Сита  – це обов’язково  – сахар розведений 
водою з покришеним хлібом. Два рази берете, а тре-
тій в кінці обіду. Тоді борщ гарячий – покійник так, 
як над парою – ніби дишуть. Пампушки кладуть гор-
бом по штук десять. На припослєдку кашу, вареники, 
налісники. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Дєди  – Троєць-
кі – на русальному тижні. Ще є Кузьмині, Михайлові 
і Дмитрові Дєди. Варять борщ, кашу, пампушки. На 
столі все стоїть до завтра.

с. Мигалки 
Записала Т. Зубрицька 1994 р. у с. Мигалки 

Бородянського р-ну Київської обл.  
від Євтушенко Олександри Семенівни, 1913 р. н., 

переселенки із с. Запрудка  
Іванківського р-ну Київської обл., 

Захарченко Ольги Микитівни, 1929 р. н. 
та Хитриченко Антоніни Романівни, 1911 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
св. Андрія] коржа печуть з муки. Одні кажуть – кор-
жа, другі  – калиту. Хлопці горівку несуть, а  дівчата 
закуску готовлять  – зборню. Беруть, на стіл ложать 
його. [Просять дозволу:] «Пане господару, розреши 
коржа покусат». Один іде на коцюбі, каже: «Я буду ку-
сать», а той [другий хлопець]: «Я буду писать». Як не 
засміється, то нічого, вкусить і піде. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Се-
редохрестя. Перший раз: корову на пашу. Хрести, за-
мішані на свяченій водичці, на Хрестя пекли, дадуть 
шоб вона з’їла. З верби свяченої розочку, і так вига-
няють. Пастушку на всі свята носили їжу. [На Юрія] 
яйця красять, ходять на жито, качаються, випивають. 
Шоб жито гарне росло. Обідали, збирали росу.

ПОМИНКИ Приходять поминають після похорон. На 
столі компот, вареники, борщ і коливо. Коливо ро-
блять з хлєба. Хлєб не рєжуть, а ломлять, медом по-
ливають.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи всєгда в 
нєдєлю. Храм був на Покрову. Стелють настильники 
між могилками подряд на всі кладбіща. Не видумля-
ли. Вареники з пшоняною кашою і маком. Випивку 
несли. Рибу жарену, варену. Зараз стали ставлять. За-
лишають для душі пранички. Тепер і випивку. Поло-
тенце, на якому їли, дехто вішав на хрест.

с. Небрат
Записала Л. Артюх 1988 р.  

у с. Небрат Бородянського р-ну Київської обл.  
від Мокієнко Ганни Яківни, 1913 р. н.,  

та Федорець Євдокії Яківни, 1914 р. н., 
переселенок із с. Залісся колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Під час похорону] свічка стоїть у 
пшеничці чи в якомусь зерні. На обіді, на третини, 
дев’ятини, сорочини і в годовий обід теж палять. На 
могилки беруть в день похорону, там людям розда-
ють. А зерно курям висипають, шоб доїли до зернин-
ки. На всіх порогах останавлюються, шоб прощатися з 
своїм ходом. Хліб остається на столі. [...] [Як винесуть 
покійного] Слідом іде жінка, сипле зерно. На долівку, 

а на лавку, з якої мертвеця зняли, не сипле. [...] Нес-
ли вперед ікону, за нею несуть вінки (колись не було), 
корогви, віко несли, кладуть буханець на рушник, 
на кладбищі людям позломлюють, а полотенце одда-
ють. [...] На кладбищі могилу копають сусіди, копачі. 
Їм дають хусточки, хліб, гроші колись не платили, 
тепер дають гроші і хліб.  [...] Тепер батюшці дають і 
хліб, і  гроші.  [...] Дітей ховають, як і дорослих. Тіль-
ко шо дитя [вбирають] у віночках. Дівчат ховають як 
у весільному, у вінку, коровай їй печуть, на кладбищі 
роздають – ломлять, а не ріжуть. Як хлопців ховають, 
коровай теж печуть і ломлять на кладбищі. А вільце 
не роблять.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ [Назива-
ються] «одвєдки», «родіни». На який хочеш день  – 
день, два, три, тиждень. Жонкі збирались, несли 
пелюшки, шось хлібного, киселик з чорниці (він по-
правний), гулакі. То такі галушки з вчиненої грецької 
муки, начинені товченими сухими грушами, мали-
ною, маком. На одвєдки вгощали свекруха, чоловік, 
а мама лежить. Підкидають вареника з сіллю чи пер-
цем хазяїну, шоб він знав, як то жінці дітей родити. 
Борщу не парять, а  щось ладненьке. Кумів брали на 
всіх дітей одну пару. Но могли й мінять. Куми йдуть 
з хлібом, беруть дитину, у церкву йдуть з хлібом, не-
суть крижмо – «повівач». [...] На хрестини готовлять 
так само, як на весілля: капуста, картошка, вареники, 
холодець, риба, пироги, кисіль. Катають бабу й кумів 
на візку чи тачці додому, шоб могорич поставили, 
та ше й добрий. Ше до войни бабі «зливала на руки» 
мама на третій день і в шість неділь. Зливала чистою 
водою, ця вода плодюча, лили воду під дерево. Бабі 
давала хлібину й полотно чи рушник, чи на сподніцу. 
[Звичай «бити кашу».] Хрестини одразу після хреста. 
На хрестини тепер баба рідна варить кашу з пшона, 
заварювану яйцями, солодку та добру. Тоді «б’ють» 
[розбивають горщик з кашою], кум платить. Тоді її 
збирають на черепки, їдять, а черепки кидають моло-
дим, щоб дітей водили. Тепер не кожен кашу ставить 
бити. Тоді кум просто платить гроші, кидає на тарілку 
на дитину. Варять вареники, печуть пироги, варять 
чи тушать м’ясо, капусту, млинці чи налисники, ба-
гато їжі. На останок кисіль. Шоб знати, коли додому 
йти. [«Виводини».] Після шести неділь – виводини. Як 
було кому в хаті, то ті пекли й хліб, бо до шести неділь 
вона [породілля] й хліб не пекла, й по воду не ходила. 
Бо вона грязна. На хрестинах бабі дала подарок, чи од-
несла через місяць чи коли очуняє.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Cтіл на змовини: кро-
в’янка, крупиянки (з  пшона, ячної крупи, гречки), 
курятина, тепер багато чого – м’ясо всяке – й варене, 
й печене, й ковбаса.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Варимо борщ, борщ зелений з 
щавлем, юшки, супи. З пшона куліш. Як коли на воді, 
як коли – на сироватці чи сколотині [з-під масла]. Тепер 
мало масло самі б’ють, то й сколотини нема. З солони-
ми огіками розсольник із квасолею чи перловкою, до 
нього теж добре грибка покласти. Квасять яблука, огір-
ки, капусту, тепер вже й помідори. Колись квасили ка-
вуни. Тепер нема моди. [...] Шоб спала дитина, не плака-
ло, маковку варили, пити давали, бабу кликали, [вона] 
шептала. Дитину одлучали од грудей до году, рідко до 
півтора. Одлучали поступово, не зразу, зводили до од-
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а мама лежить. Підкидають вареника з сіллю чи перЕа мама лежить. Підкидають вареника з сіллю чи пер
цем хазяїну, шоб він знав, як то жінці дітей родити. Ецем хазяїну, шоб він знав, як то жінці дітей родити. 
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всіх дітей одну пару. Но могли й мінять. Куми йдуть Евсіх дітей одну пару. Но могли й мінять. Куми йдуть 
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ного годування, тоді й зовсім скасовували. Якщо од-
лучене дитя ще раз до грудей прикласти, [пожаліти], 
буде увічливе, погане з очей. Хліб самі не печуть, тепер 
купують. Печуть пироги, пампушки. З вареного гороху 
чи вареної картоплі робимо коми. Таке собі терте пюре, 
в нього мак, а тоді в мак обваляєш. Можна й так їсти. 
Можна в печі пудпекти. Воно як балабушки. Млинці 
смажені було більш на неділю чи у свято. Коли Масни-
ця, то вареники з сиром і млинці з сметаною чи з мас-
лом [їдять]. Тепер я і в будень їх [готую]. 

СТРАВИ З РИБИ Риби багато: білизна [жерех], судак, 
окунь, щука, краснопір, лящ, лин. «Нема м’яса над 
свинину, нема риби над линину» [приказка]. З  риби 
юшку варимо, туди перчику, цибульки, картоплинку, 
коли ще й пшонця жменьку. До юшки добре покласти 
сухий чи свіжий гриб. Укропом притрусити. 

СТРАВИ З ГРИБІВ «Гриби»  – то білі. Є  красноголовці, 
бабки, маслюки, синюки [польські], лисички, опень-
ки. А  далі то все «губи». Гриби сушимо й солимо, 
сушимо больш. З грибами картоплю тушкують, в го-
лубці кладуть, до начинки з картоплею чи капустою 
у вареники. Коли, бува, вродять маслюки чи опеньки, 
то мати мене вчила солить. На осінь вже огірки всо-
ліють, то приварені [гриби] вкласти у діжечку, засте-
лену хріном, порізаним часником, листям вишневим, 
насінням кропу чи кмину, тоді до розсолу з гурків ще 
солі сипнути жменю, шоб було сильно солоне, і  за-
лити діжечку по вінця. Зверху полотенечко, кружок 
і гніт. Хай вкисає три тижні. Тільки змивай кружок і 
полотно полоскай. Ото добрі. У нас усе з грибками – і 
картопелька. І  капусточка, і  до каші привари та під-
смаж, і до голубців. Ми в піст усігда гриби їмо. 

ХЛІБ Хліб тут печемо з жита, і тепер, коли я, бува, вчи-
няю, бо хочеться хлібний дух у хаті почути. Хліб на ка-
пустяному листі. На дубовому листі. З осені заготов-
ляє хазяїн з дуба, я – з капусти. Сушу, а тоді у ворочок, 
і  коло печі висить, щоб не пріло десь у коморі. Хліб 
бережуть. Я  дітям кажу: «Хліб доїдай, не оставляй 
шкуринки, а  то ноччю за тобою буде ганятись». Не-
доїдок хліба не було. Усенький з’їдався. Тепер багатше 
живемо, то й приходиться оддавати куски худобці. Я з 
хлібом усе їм: і борщ, і кашу, й галушки, й картошку. 
Так воно в нас ведеться. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На Ан-
дрея коржі пекли, вішали за мотузку на трам [сволок]. 
Хлопці зубами хватали, шоб вкусить і не засміяться. 
А їх дівчата квачем по зубам. Шишки пекла кожна собі, 
впускають собаку, шоб чию першу вхопив. На коржа 
дівчата воду носять ротом, шоб [тісто] замісити. [...] На 
вечір перед Рожеством варимо кутю з ячменю. Ячмінь, 
мед, мак, тепер горіхи лущу й кидаю. Кутю ставлять 
на стіл на покуть, під настульник [кладуть] солому. 
Сніпок молотили, курям зерня, а  соломою після свят 
обв’язували плодючі дерева, шоб родили. Помагало. 
Считали, скіко жита з куля намолотили, то стіки добра 
буде. А  тоді зерно курям давали. Мороза кликали на 
кутю, шоб не йшов на сад. Хазяїн стукав-грюкав і в хаті, 
і  на подвір’ї, і  гукав: «Морозе-Морозе, не йди на сад, 
а йди до нас на Рожество!» [На Голодну кутю не про-
ганяли Мороза]. Варимо взвар: груші, яблука, малина, 
чорниці. Тепер кажуть «кампот». На стіл: борщ пісний 
з грибами, як є – з рибою підсмаженою; вареники з піс-
ною начинкою; млинці смажили, а тоді в олію вмочали 

чи в терте лляне сім’я; картопля з грибками й цибуль-
кою; капуста тушкована з грибами. Остання страва – 
кисіль. Чула, шо колись то був вівсяний, та я вже не 
застала, тепер з крохмалю і ягід червоних. Їсти сідали, 
коли звізда в небі стала. З куті починали. Й тепер їмо її 
першу. А тоді лишали на столі все для «дедів» до дня. 
Усіх [покійних] і малих, і великих, і старих «дедами» на-
зивають. То кликали їх: «Не видать вас, а будьте з нами 
на святій вечері». [Називають] «Хрещення», «Ордана». 
На Ордана – Голодна кутя. Варили кутю, як на Святий 
вечір. Не можна їсти цілий день, поки зірка не зійде. 
Такі самі пісні страви. Мороза не гукали й не прога-
няли. З льоду хрест вирубали на Уші [річка Уж, що в 
давнину мала назву Уша], буряковим квасом поливали, 
шоб гарно було. А тоді в тій хресній ополонці святили 
воду. В кожній хаті святили, шоб була. Годами не пор-
титься. А  хазяїн у хліві святив: під пахвою хлібинка, 
в  руці ікона. Бризкає по худобі, по стінах. Стрітення. 
На Стречення – празник. Не роблять, а їсти можна ва-
рить. На Масляну не гуляють весілля. Так собі гуляють. 
Збирають сир, масло, варять вареники з сиром. Млин-
ці печуть з тіста грецького [гречаного]. У  Масляну в 
п’ятницю «Деди» й тепер правлять.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» «Пироги» несла  – одна 
булка хліба й полотно. Ще бабі оддячували – вечерю 
на Рожество носили онуки до баби.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Од Рожества до Нового году не 
можна різати нічого, шоб не було калік серед людей і 
худоби. Не борщ варили, а капусту [капусняк]. Рубать 
не можна, муки сіять не можна [на сито], щоб не хи-
татись. На Новий год не метуть сміття, не виливають 
помиї, ставлять в сінях, аж на завтра винесуть. 

ЧАСТУВАННЯ ЩЕДРУВАЛЬНИКІВ На Новий рік ще-
дрували. Тепер тільки малі діти щедрують, стільки й 
щедрівок не знають. Просто поздравляють, а їм дають 
пряники, печення, конфетки, мєлочь. А раніш із звіз-
дою ходили, з козою хлопчики й дівчата, показували 
цілий театр. Їм платили грішми, млинцями. Давали 
«содники» – пряжені в олії млинці на білій муці з со-
дою. Посипать ходили тільки хлопці рано в Новий рік: 
«Сійся-родися жито-пшениця, всяка пашниця!» І  по 
всіх углах житом, пшеницею, ячменем, вівсом, про-
сом. А на завтра зерно змітали й виносили курям.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Євдокію угадують, яка вона буде, такий перший день 
весни. Витягають картошку на посів: «На Явдошку 
грій картошку», шоб почала проростати. То й деруни 
терли, картоплі багато, перебираєш, то й звариш чи то 
коми, чи вареники з картоплею. Перший день [Велико-
го посту] і хліба не їли. Коржі пекли пісні. У піст усе 
на олії, тут була більш лляна. Риба, гриби, квас, хрін з 
квасом, редька, гурки, буряки, квасоля. Вінегрет роби-
ли, і тоді, хіба тільки не називали так. Квашу робили: 
житнє тісто рідкенько учиняли, грецьким підбивали, 
постоїть, така квасненька. Вварять так, шоб не втекла. 
[На Середохрестя] колись хрести пекли з тіста хліб-
ного, і їли зразу свіжими. Бувало, оставляли на посів, 
на полі закопували: «Тобі, нивко!» Волам давали. Самі 
їли, а вони вже ж тверді! Тепер старі постують, а мо-
лоді не знають, і коли той піст. Тільки шо весілля не 
гуляють. Сорок святих - пампушки пекли, сорок штук. 
На Сорока чотири штуки в саду закопували й пісню 
спевали, шоб родоло жито-пшениця, всяка пашниця. 

http://www.etnolog.org.ua
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бережуть. Я  дітям кажу: «Хліб доїдай, не оставляй 

І
бережуть. Я  дітям кажу: «Хліб доїдай, не оставляй 
шкуринки, а  то ноччю за тобою буде ганятись». НеІшкуринки, а  то ноччю за тобою буде ганятись». Не
доїдок хліба не було. Усенький з’їдався. Тепер багатше Ідоїдок хліба не було. Усенький з’їдався. Тепер багатше 
живемо, то й приходиться оддавати куски худобці. Я з Іживемо, то й приходиться оддавати куски худобці. Я з 
хлібом усе їм: і борщ, і кашу, й галушки, й картошку. Іхлібом усе їм: і борщ, і кашу, й галушки, й картошку. 

АРІАРНІНОГІОГО ЦИКЛУІО ЦИКЛУ
дрея коржі пекли, вішали за мотузку на трам [сволок]. Ідрея коржі пекли, вішали за мотузку на трам [сволок]. 
Хлопці зубами хватали, шоб вкусить і не засміяться. ІХлопці зубами хватали, шоб вкусить і не засміяться. 

М
полотно полоскай. Ото добрі. У нас усе з грибками – і 
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картопелька. І  капусточка, і  до каші привари та під
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картопелька. І  капусточка, і  до каші привари та під
смаж, і до голубців. Ми в піст усігда гриби їмо. 
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пустяному листі. На дубовому листі. З осені заготовМпустяному листі. На дубовому листі. З осені заготов-М-
ляє хазяїн з дуба, я – з капусти. Сушу, а тоді у ворочок, Мляє хазяїн з дуба, я – з капусти. Сушу, а тоді у ворочок, 
і  коло печі висить, щоб не пріло десь у коморі. Хліб Мі  коло печі висить, щоб не пріло десь у коморі. Хліб 
бережуть. Я  дітям кажу: «Хліб доїдай, не оставляй Мбережуть. Я  дітям кажу: «Хліб доїдай, не оставляй 
шкуринки, а  то ноччю за тобою буде ганятись». НеМшкуринки, а  то ноччю за тобою буде ганятись». Не-М-
доїдок хліба не було. Усенький з’їдався. Тепер багатше Мдоїдок хліба не було. Усенький з’їдався. Тепер багатше 
живемо, то й приходиться оддавати куски худобці. Я з Мживемо, то й приходиться оддавати куски худобці. Я з 
хлібом усе їм: і борщ, і кашу, й галушки, й картошку. Мхлібом усе їм: і борщ, і кашу, й галушки, й картошку. 
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дрували. Тепер тільки малі діти щедрують, стільки й 
щедрівок не знають. Просто поздравляють, а їм дають Мщедрівок не знають. Просто поздравляють, а їм дають 
пряники, печення, конфетки, мєлочь. А раніш із звізМпряники, печення, конфетки, мєлочь. А раніш із звіз
дою ходили, з козою хлопчики й дівчата, показували Мдою ходили, з козою хлопчики й дівчата, показували 

Фсолі сипнути жменю, шоб було сильно солоне, і  за Фсолі сипнути жменю, шоб було сильно солоне, і  за- Ф-
лити діжечку по вінця. Зверху полотенечко, кружок Флити діжечку по вінця. Зверху полотенечко, кружок 
і гніт. Хай вкисає три тижні. Тільки змивай кружок і Фі гніт. Хай вкисає три тижні. Тільки змивай кружок і 
полотно полоскай. Ото добрі. У нас усе з грибками – і Фполотно полоскай. Ото добрі. У нас усе з грибками – і 
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Ф
булка хліба й полотно. Ще бабі оддячували – вечерю 
на Рожество носили онуки до баби.

Ф
на Рожество носили онуки до баби.

З ФЗАФАБФБОРОФОРОНФНИФИ ХАРФ ХАРЧФЧОВІФОВІ
можна різати нічого, шоб не було калік серед людей і Фможна різати нічого, шоб не було калік серед людей і 
худоби. Не борщ варили, а капусту [капусняк]. Рубать Фхудоби. Не борщ варили, а капусту [капусняк]. Рубать 
не можна, муки сіять не можна [на сито], щоб не хиФне можна, муки сіять не можна [на сито], щоб не хи
татись. На Новий год не метуть сміття, не виливають Фтатись. На Новий год не метуть сміття, не виливають Фпомиї, ставлять в сінях, аж на завтра винесуть. Фпомиї, ставлять в сінях, аж на завтра винесуть. 

ЧАСТУВАФЧАСТУВАННФННЯФЯдрували. Тепер тільки малі діти щедрують, стільки й Фдрували. Тепер тільки малі діти щедрують, стільки й 
щедрівок не знають. Просто поздравляють, а їм дають Фщедрівок не знають. Просто поздравляють, а їм дають 
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в  руці ікона. Бризкає по худобі, по стінах. Стрітення. 

Е
в  руці ікона. Бризкає по худобі, по стінах. Стрітення. 
На Стречення – празник. Не роблять, а їсти можна ва

Е
На Стречення – празник. Не роблять, а їсти можна ва
рить. На Масляну не гуляють весілля. Так собі гуляють. 

Е
рить. На Масляну не гуляють весілля. Так собі гуляють. 
Збирають сир, масло, варять вареники з сиром. МлинЕЗбирають сир, масло, варять вареники з сиром. Млин
ці печуть з тіста грецького [гречаного]. У  Масляну в Еці печуть з тіста грецького [гречаного]. У  Масляну в 
п’ятницю «Деди» й тепер правлять.Еп’ятницю «Деди» й тепер правлять.

Н ЕНЕС ЕЕСТИ ВЕЕТИ ВЕЧЕЧЕРЮ»ЕЕРЮ» «ПироЕ«Пироги» несла  – одна Еги» несла  – одна 
булка хліба й полотно. Ще бабі оддячували – вечерю Ебулка хліба й полотно. Ще бабі оддячували – вечерю 
на Рожество носили онуки до баби.Ена Рожество носили онуки до баби.

ОВІЕОВІ Од РЕОд Рожества до Нового году не Еожества до Нового году не 
можна різати нічого, шоб не було калік серед людей і Еможна різати нічого, шоб не було калік серед людей і 



160 КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

А ті самі їли й дітям роздавали. Зустрічали птахів, пе-
кли для дітей жайворонки. Хто й зараз пече. На Благо-
віщення не працюють. Нічого не роблять. Гріх. Нічого 
не вдасться. Звечора спечуть, зварять. [Називається] 
«Страсний четвер», «Чистий четвер». Проти Чистого 
черверга помитися, помазати, помити кругом, одгреб-
ти. Ходять на кладбище, убирають могилки. Крашанки 
красять. Паски печуть. У п’ятницю паски не печуть, бо 
Страсті. У середу й четвер кабана колють. Солять сало, 
коли й коптили, ну, більш солять. [Сало зберігають] 
у ящиках, колись такі скрині були для сала. Жарили, 
ковбаси робили. Й тепер роблять. На Юрія жито гле-
дали. Міряли, яке, четвертями. Носили на поле горіл-
ку, закуску. Частувались. Хліб по житі качали й самі 
качалися. Шоб росло високе й повне. Коли виганяли 
худобу, благословляли, виганяли свяченою вербою. 
Бувало, шо на Юрія, а коли паша наросте, то й раніше. 
Було оце все й до самої аварії Чорнобиля, до 1986 року.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Великдень, Паска. На всеночну 
ходили, їжу святили: м’ясо, сало, хліб, паски, яйця, 
соль, мак. Мак цей був цілющий – [називається] «від-
ун», ним посипали худобу од здуття. На другий день 
на кладбище ходили, провідувать могилки. Крашанки 
носили. Як од всеночної приходили, то крашанку свя-
чену ділили попереду, шоб усі причастились, хто в хаті, 
і  крайчик одрізували од паски, ложили для коровки. 
Лушпайки од крашанок не кидали, де попало, а збира-
ли для квочок, шоб квоктали, а ще закопували в городі 
проти кротовиння. Кажуть, ще пускали на воду в ста-
рому курячому гнізді. Пливли до Навської Трійці.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ [Трійця –] забави були, гостини. [Називався] «Су-
хий четвер». Після Трійці. Мили хлібну лопату, вино-
сили сушити до схід сонця, щоб, як град, то вона від-
вертала градові хмари, коли її викинути надвір. Діжа 
«говіла» на Сухий четвер. Її мили, чистили, до схід 
сонця виносили надвір, стояла, поки сонце зійде. Так 
раз на рік сушили. Тоді хліб буде вдаватись. Петрівка – 
піст. Коли короткий, коли як. Залежно від числа Вели-
кодня й Трійці. Тепер вже й баби не постяться. Молоко 
всі їдять. На Петра мандрики пекли, пастуху виносили. 
Мандрика робилася з сиру, масла, яйця, запікалась. Ви-
носили й їжу: яйця варені, сир, масла кавалочок, хліб. 
Це все мандрикою звалось. Після Петра зозуля не кує, 
вона своїх дітей не ростить і не в’є гнізда. То після Пе-
тра її всяка птичка б’є. На Маковея мак святимо, квіт-
ки. Мак тоді буде помічний, як щось ввижатиметься. 
Треба ним сипать. Його сипали, цей мак, коли відьма 
до корови ходила. На Спаса мед святили. З медом ва-
реники їдять з ягодами, на Святий вечір у кутю давали.

ПОСУД, НАЧИННЯ Як молодий до молодої збирається, 
мужики діжу підкидають, а  тоді й молодого підки-
дають тричі. Тепер рідко хто це знає. Годів тридцять 
[приблизно тридцять років тому] ще робили. [...] Щоб 
граду не було, хлібну лопату через поріг викидали. Ко-
веню [кочергу] теж викидали од грози. Коли з двох бо-
ків сходяться хмари, то запалить хату чи вб’є когось. 
То лопата помагала. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Весілля] Хлібом зустрічали молодо-
го з боярами, а вони несли пуд пахвою свій хліб. Цим 
хлібом він її викупав з в’єлцем. Коли він ішов по неї, 
стіл ставили чи лаву з хлібом і переймали молодого, 
а він відкуплявся. Й тепер так. [...] Мати в кожусі вов-

ною нагору виходить на двір і осипає молодих житом 
і пшеницею, на довгий вік, на добро. [На діжу не ста-
вили, не садили].

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Тепер у суботу, колись у п’ятницю 
гукали на весілля, без шишок і без хліба. Було, шо у вуз-
лику окраєць хліба й конфети носили. Тільки дружка 
або три дружки й молода у вінках з лєнтами – «струч-
ки». А молодий ходить із сестрою. Тепер откритками 
кличуть. А  колись всім кланялись, і  дорослим, і  ді-
тям, усім стрічним, і дідам старим. Кожного поцілує. 
В п’ятницю ходить молода з дружками, зве на коровай. 
І молодий теж до себе. Збираються родні жонки, коли 
й чужі теж, дівчат не можна. Такі йдуть, шоб не вдова і 
не покидачка. Коровай печуть круглий, зверху – шиш-
ки. Руки миють з тіста коровайного, цілуються, воду 
виливають під полодове дерево. У молодого [печуть] 
верч, довгастий, навеликий, калачем так плетений чи 
хлібинкою з шишками. Його потім до молодої як ідуть, 
то беруть. Тоді засушують у скрині. Коровай убирають 
квітами, цукерками, ізюмом. У обох – свічка. Барвін-
ком укутують і червоною заполоччю. Шишки печуть 
для тих, хто коровай ділить, для коровайниць.  [...] 
Коровай великий печуть, шоб усіх подарить. Коли 
коровай місять, діжу піднімають мужчини до траму 
[сволока], а  жонки місять. Піч вимітає коровайниця 
старша. Вперед шишки печуть, а тоді коровай. Всере-
дину запікають гроші дрібні в підошву, зверху головна 
шишка – її вирізують для молодих. Далі його вбирають 
барвінком, калиною, обв’язують лєнтою красною. Пе-
чуть на декові, він по формі  бляхи  – овальний. Верч 
молодим ріжуть, гроші всередині – молодим. Для мо-
лодих туди запікали два яйця – шоб плодилися. Коли 
коровайниці миють руки, умиваються, цілуються, шоб 
дітоньки милувалися. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Молодих садили за стіл на по-
куть – «на посад» на кожух. Дарують за короваєм. Ді-
лить старший сват. За коровай подарки дають. В  по-
неділок на другий день снідати несуть молодій дівчата 
(вареники, пироги, курку печену), а молода їх частує. 
На перезву її рід іде до молодого, несуть хліб і копачки, 
лопати, граблі, шоб було чим молодій робити в ново-
му хазяйстві. Молода порядкує і всіх приймає. На тре-
тій день  – «цигани». Ходять перебираються, гуляють, 
п’ють, їдять у тих, хто був на весіллі. Варили на весілля: 
капусту з м’ясом чи салом, тепер і з ковбасою; картоплю 
з м’ясом; вареники з сиром, грушами, маком; голубці з 
пшоном, тепер більш з рисом; холодець; застужують 
холодну рибу (холодець), кисіль. [Каші не було, кашу 
варять на поминальний обід]. Тепер багато чого: й ков-
баси, й наліснікі. Якісь майонези. Кисіль – на останок.

Записала Л. Артюх у жовтні 1994 р. 
 у с. Небрат Бородянського р-ну Київської обл. 

від Гутніченко Ольги Іванівни, 1923 р. н., 
Свириденко Катерини Гнатівни, 1915 р. н., 

Гутченко Ольги Іванівни, 1923 р. н., 
Товстенької Федори Федосівни, 1910 р. н., 
Захарченко Марини Юхимівни, 1912 р. н., 

Вдовенко Софії Минівни, 1912 р. н., 
та Міщенко Галини Іванівни, 1924 р. н.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Кисіль.] Овсяний кисіль ро-
били з вівсяного борошна. Овес трохи смажили [су-
шили] в печі, драли муку, а  тоді пересівали на ситі. 

http://www.etnolog.org.ua
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піст. Коли короткий, коли як. Залежно від числа ВелиІпіст. Коли короткий, коли як. Залежно від числа Вели
кодня й Трійці. Тепер вже й баби не постяться. Молоко Ікодня й Трійці. Тепер вже й баби не постяться. Молоко 
всі їдять. На Петра мандрики пекли, пастуху виносили. Івсі їдять. На Петра мандрики пекли, пастуху виносили. 
Мандрика робилася з сиру, масла, яйця, запікалась. ВиІМандрика робилася з сиру, масла, яйця, запікалась. Ви
носили й їжу: яйця варені, сир, масла кавалочок, хліб. Іносили й їжу: яйця варені, сир, масла кавалочок, хліб. 
Це все мандрикою звалось. Після Петра зозуля не кує, ІЦе все мандрикою звалось. Після Петра зозуля не кує, 
вона своїх дітей не ростить і не в’є гнізда. То після ПеІвона своїх дітей не ростить і не в’є гнізда. То після Пе
тра її всяка птичка б’є. На Маковея мак святимо, квітІтра її всяка птичка б’є. На Маковея мак святимо, квіт
ки. Мак тоді буде помічний, як щось ввижатиметься. Іки. Мак тоді буде помічний, як щось ввижатиметься. 
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вертала градові хмари, коли її викинути надвір. Діжа 
«говіла» на Сухий четвер. Її мили, чистили, до схід М«говіла» на Сухий четвер. Її мили, чистили, до схід 
сонця виносили надвір, стояла, поки сонце зійде. Так Мсонця виносили надвір, стояла, поки сонце зійде. Так 
раз на рік сушили. Тоді хліб буде вдаватись. Петрівка – Мраз на рік сушили. Тоді хліб буде вдаватись. Петрівка – 
піст. Коли короткий, коли як. Залежно від числа ВелиМпіст. Коли короткий, коли як. Залежно від числа Вели
кодня й Трійці. Тепер вже й баби не постяться. Молоко Мкодня й Трійці. Тепер вже й баби не постяться. Молоко 
всі їдять. На Петра мандрики пекли, пастуху виносили. Мвсі їдять. На Петра мандрики пекли, пастуху виносили. 
Мандрика робилася з сиру, масла, яйця, запікалась. ВиММандрика робилася з сиру, масла, яйця, запікалась. Ви
носили й їжу: яйця варені, сир, масла кавалочок, хліб. Мносили й їжу: яйця варені, сир, масла кавалочок, хліб. 
Це все мандрикою звалось. Після Петра зозуля не кує, МЦе все мандрикою звалось. Після Петра зозуля не кує, 
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ли для квочок, шоб квоктали, а ще закопували в городі Фли для квочок, шоб квоктали, а ще закопували в городі 
проти кротовиння. Кажуть, ще пускали на воду в ста Фпроти кротовиння. Кажуть, ще пускали на воду в ста- Ф-
рому курячому гнізді. Пливли до Навської Трійці. Фрому курячому гнізді. Пливли до Навської Трійці.
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Ф
дину запікають гроші дрібні в підошву, зверху головна 
шишка – її вирізують для молодих. Далі його вбирають Фшишка – її вирізують для молодих. Далі його вбирають 
барвінком, калиною, обв’язують лєнтою красною. ПеФбарвінком, калиною, обв’язують лєнтою красною. Пе
чуть на декові, він по формі Фчуть на декові, він по формі 
молодим ріжуть, гроші всередині – молодим. Для моФмолодим ріжуть, гроші всередині – молодим. Для мо
лодих туди запікали два яйця – шоб плодилися. Коли Флодих туди запікали два яйця – шоб плодилися. Коли Фкоровайниці миють руки, умиваються, цілуються, шоб Фкоровайниці миють руки, умиваються, цілуються, шоб 
дітоньки милувалися.Фдітоньки милувалися.
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квітами, цукерками, ізюмом. У обох – свічка. Барвін
ком укутують і червоною заполоччю. Шишки печуть Еком укутують і червоною заполоччю. Шишки печуть 
для тих, хто коровай ділить, для коровайниць.  [...] Едля тих, хто коровай ділить, для коровайниць.  [...] 
Коровай великий печуть, шоб усіх подарить. Коли ЕКоровай великий печуть, шоб усіх подарить. Коли 
коровай місять, діжу піднімають мужчини до траму Екоровай місять, діжу піднімають мужчини до траму 
[сволока], а  жонки місять. Піч вимітає коровайниця Е[сволока], а  жонки місять. Піч вимітає коровайниця 
старша. Вперед шишки печуть, а тоді коровай. ВсереЕстарша. Вперед шишки печуть, а тоді коровай. Всере
дину запікають гроші дрібні в підошву, зверху головна Едину запікають гроші дрібні в підошву, зверху головна 
шишка – її вирізують для молодих. Далі його вбирають Ешишка – її вирізують для молодих. Далі його вбирають 
барвінком, калиною, обв’язують лєнтою красною. ПеЕбарвінком, калиною, обв’язують лєнтою красною. Пе
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Крупу – худобі, а муку замочували чи запарювали на 
ніч, вона така крохмалиста ставала. А  рано варили, 
олійкою приливали і їли. Не квасили. Був солодкий. 
Їли з печеною картоплею. Теж більше в піст. А тепер 
кисіль варять з крохмалю з якихось ягід чи яблук, чи 
груш. Ним обіди кінчають, усякі беседи. Тепер не ва-
рять. Тепер з крохмалю і ягід чи яблук. [Кваша] Брали 
муку гречану й житню напополам, кип’ятком запа-
рювали, розводили, що була, як на млинці. А тоді на 
піч ставили, щоб пінилась, як водка. Як переграє, ва-
рять. Тільки треба, щоб не перестояла, не перекисла, 
бо буде недобра. Вона добра солоденька. Їли з хлібом. 
Казали: «Борщ, каша, третя кваша». Більше зимою у 
піст робили. Коли приставляли, приказували: «По-
шла кваша в борок по медок, у лєсок по квасок». І тоді 
кваша вдається. Буває, що і в такої, що завжди вдаєть-
ся – не вдається, а у поганої хазяйки – вийде добра. 
Шуткували, що кваша вдається у жінки, в якої п’яти 
репані. Квашу більше варили у піст. Любили, бо вона 
солоденька. Я б і тепер її їла. [Овсяники]. Брали овся-
не борошно, запарювали, щоб не було гірке, замішува-
ли тісто з розчиною для хліба. Пшеничного борошна 
не додавали. Якщо не було розчини, то соди й укусу 
або сироватки, або квасу. Тоді сода погасне. Робили 
коржики  – й на вогонь. Припікалися  – добрі були. 
Їли свіжими. Млинці робили на розчині, кислі, їли з 
шкварками, сметаною й так. Пироги начиняли ква-
солею, маком, картоплею, капустою, сиром. [Гулаки.] 
Варили з грецької муки. Тісто вчиняли, замішували 
крутенько, а тоді начиняли пшоняною кашею і ліпили 
великі, як кулак чи два. Варили, а тоді розрізали на-
двоє й мастили олією чи засмажкою з олії й цибулі. 
Теж більше варили в піст. Бувало й на вечірки дівки 
варили. І дома робили. І на вечерю. Сметану колись 
рідко їли самі. Збирали й продавали сметану й масло, 
а сир і продавали, і їли самі. Робили для себе ражанку 
з молока: топили в печі аж до розового, вихолоджу-
вали і в тепле молоко кидали сметани. Як осядеть-
ся – готова. Гречану кашу робили так. Брали гречане 
зерно, приварювали, сушили й товкли у ступі, а тоді 
на решті пересівали, щоб чиста була. Тоді вона бистро 
звариться. Брали для неї води один до одного. Соли-
ли. Їли з молоком, з пісним молоком (сім’яним – ко-
нопляним), з шкварками, з олією. Найбільше варили 
гречану й пшоняну каші. І на будень, і на свято, і пісну, 
й скоромну. Крупу тут не робили, а варили молоду ку-
курудзу – кияхи. Всі городи, бувало, обсадять, а тоді 
ламають і варять. Як корову пасли, на полудень діти 
набирали кияхів і варили чи пекли в багатті.

ЗАГОТІВЛЯ ПРОДУКТІВ [Квашена капуста] Коли у 
жінки місячні – капусту не клади, бо буде гнила. І ди-
вись, щоб на сьомому дні молодика класти. Тоді буде 
гарна, тверденька й біла.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ан-
дрія. Печуть коржа. Вішають до стелі за мотузку, а тоді 
кусають. Сміються, чудять. Перед Різдвом, як і перед 
Паскою, у п’ятницю постували, не їли. На Святвечір 
все ставили разом на стіл. Готують все пісне: рибу ва-
рену, рибу смажену, борщ з грибками пісний, кутю з 
ячменю або пшениці ставлять на покуть на сіно. Ма-
ком товченим затирають, медом або олійкою з сахар-
цем. Узвар із груш і сушини: слив, яблук. Найбільш з 
дичок. Сушили гливи  – великі груші. Вони солодкі, 
добрі на узвар. Кінчали вечерю кутею. Ворожать, тяг-

нуть з сіна сінинку  – як у кого довга, то довше жи-
тиме, а як у кого коротка, то – менше. Кутю і вечерю 
оставляли на столі для мертвих, бо вони можуть при-
йти вечерять. Їх кличуть, як сідають вечерять. Бать-
ко каже: «[називає імена померлих], уся родина і всі 
родичі померлі, приходьте до нас вечерять!». Мороза 
не кликали. Різдво. Починали з куті, а тоді все м’ясне: 
м’ясо, сало печене, ковбаси, кров’янка, хліб білий. Но-
вий год. Називають «Багата кутя». Вже на столі ковба-
си, м’ясо, каша скоромна. І кутю варять із смальцем 
мішають (і з маком, і  з сахаром). Кутю варять яшну. 
Перед Різдвом колядують, а  перед Новим годом ще-
друють, співають. Їм дають ковбасу, сало, більше 
м’ясне, бо вони тоді гулятимуть. Тепер теж буває до 
родичів ходять щедрувать. Дітям дають конфети, го-
ріхи, сушені груші. Тепер вже коли й гроші дадуть. 
Перед Новим годом ворожать на балабушках. Дівчата 
печуть і на рушнику на долівці в хаті кладуть. А тоді 
нагодують собаку і заводять у хату. То він зайде і всі 
балабушки понюхає, а  тоді одну возьме. Чию першу 
з’їсть, та дівка перша заміж піде. Я перша й вийшла. 
А буває, що чиїхсь зовсім не возьме. Дві так у дівках 
і осталися. Перед Водохрещем  – бідна кутя. Їли все 
посне  – і сніданок, і  вечеря. Кутю й Мороза не про-
ганяли. Як хто скупий, не дає бідним, то йому теж не 
минеться: «Поганому не в літях, то в дітях». Хоча діти 
ж ні в чому не винні. Воду святили, ходили з водою, 
кропив хазяїн у хліві і в усьому хазяйстві, самі ков-
тнуть для здоров’я. Масляна. [Назви «Сиропуст» не 
знає]. Це піст – на м’ясо, а на сир і масло нема посту. 
Їдять вареники, млинці, налисники.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Головосіки, Івана Хрестителя. 
Не ріжуть капусту й усе те, шо в головках – мак, а ци-
булю й часник можна різати, бо вони ж у землі рос-
туть. Якщо цю заборону нарушать, то буде їм велика 
шкода.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ На Паску святять паску, крашан-
ки, ковбасу, м’ясо, хліб, сіль. Мак святять на Маковія і 
квіти, й колоски. Од свяченого – свячені крихти. Під-
німають, як упаде додолу, і оддають курям. І шкаралу-
щі од свячених яєць – курям. А кості од м’яса чи шин-
ки свяченої – палять, а попіл прикопують на городі. 
Хліб простий несвячий дають і собаці й кішці, і свині 
й корові можна.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Весільний хліб. Не було весілля, 
щоб не пекли коровай. З пшеничного борошна на яй-
цях, сметані, маслі. Прибирали зверху шишками, а як 
витягнуть з печі, то зеленню. Колись пекли на Черені, 
тепер вже у формах гранчастих, високий, сантиметрів 
шістдесят висотою. Ділили на рід. Всім хватає. Вільце 
робили і тепер з дерева (з вишні) на три гілки, прикра-
шали конфетами, лентами. А тоді втикали в хлібину. 
Робили у молодого, а тоді носили, куди свадьба йшла. 
Коли приносили знов до молодого, закидали на стрі-
ху. І воно там, бувало аж зотліє. Треба тільки, щоб у 
перші дні не похилилося і не впало. А коровай вінчали 
барвінком або шпарагусом. Піч вимітала та, що міси-
ла коровай і садила в піч. Ще шишки печуть. Роблять 
з тіста ленту, надрізають, скручують догори надріза-
ми, і  вона розпускається, як квітка. Нею не кличуть 
на весілля. Печуть штук двадцять чи сто, залежно від 
весілля. Роздають коровайницям і всім, хто помагає. 
Розносять на весіллі тим, кому короваю не вистачило, 
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а сир і продавали, і їли самі. Робили для себе ражанку 
з молока: топили в печі аж до розового, вихолоджуМз молока: топили в печі аж до розового, вихолоджу-М-
вали і в тепле молоко кидали сметани. Як осядетьМвали і в тепле молоко кидали сметани. Як осядеть-М-
ся – готова. Гречану кашу робили так. Брали гречане Мся – готова. Гречану кашу робили так. Брали гречане 
зерно, приварювали, сушили й товкли у ступі, а тоді Мзерно, приварювали, сушили й товкли у ступі, а тоді 
на решті пересівали, щоб чиста була. Тоді вона бистро Мна решті пересівали, щоб чиста була. Тоді вона бистро 
звариться. Брали для неї води один до одного. СолиМзвариться. Брали для неї води один до одного. Соли
ли. Їли з молоком, з пісним молоком (сім’яним – коМли. Їли з молоком, з пісним молоком (сім’яним – ко
нопляним), з шкварками, з олією. Найбільше варили Мнопляним), з шкварками, з олією. Найбільше варили 
гречану й пшоняну каші. І на будень, і на свято, і пісну, Мгречану й пшоняну каші. І на будень, і на свято, і пісну, 
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туть. Якщо цю заборону нарушать, то буде їм велика 
шкода.Мшкода.

ОМОСВЯМСВЯ

Фсолею, маком, картоплею, капустою, сиром. [Гулаки.] Фсолею, маком, картоплею, капустою, сиром. [Гулаки.] 
Варили з грецької муки. Тісто вчиняли, замішували ФВарили з грецької муки. Тісто вчиняли, замішували 
крутенько, а тоді начиняли пшоняною кашею і ліпили Фкрутенько, а тоді начиняли пшоняною кашею і ліпили 
великі, як кулак чи два. Варили, а тоді розрізали на Фвеликі, як кулак чи два. Варили, а тоді розрізали на- Ф-
двоє й мастили олією чи засмажкою з олії й цибулі. Фдвоє й мастили олією чи засмажкою з олії й цибулі. 
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минеться: «Поганому не в літях, то в дітях». Хоча діти 
ж ні в чому не винні. Воду святили, ходили з водою, 

Ф
ж ні в чому не винні. Воду святили, ходили з водою, 
кропив хазяїн у хліві і в усьому хазяйстві, самі ковФкропив хазяїн у хліві і в усьому хазяйстві, самі ков
тнуть для здоров’я. Масляна. [Назви «Сиропуст» не Фтнуть для здоров’я. Масляна. [Назви «Сиропуст» не 
знає]. Це піст – на м’ясо, а на сир і масло нема посту. Фзнає]. Це піст – на м’ясо, а на сир і масло нема посту. 
Їдять вареники, млинці, налисники.ФЇдять вареники, млинці, налисники.

З ФЗАФАБФБОРОФОРОНФНИФИ ХАРФ ХАРЧФЧ
Не ріжуть капусту й усе те, шо в головках – мак, а циФНе ріжуть капусту й усе те, шо в головках – мак, а ци
булю й часник можна різати, бо вони ж у землі росФбулю й часник можна різати, бо вони ж у землі росФтуть. Якщо цю заборону нарушать, то буде їм велика Фтуть. Якщо цю заборону нарушать, то буде їм велика 
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балабушки понюхає, а  тоді одну возьме. Чию першу 

Е
балабушки понюхає, а  тоді одну возьме. Чию першу 
з’їсть, та дівка перша заміж піде. Я перша й вийшла. Ез’їсть, та дівка перша заміж піде. Я перша й вийшла. 
А буває, що чиїхсь зовсім не возьме. Дві так у дівках ЕА буває, що чиїхсь зовсім не возьме. Дві так у дівках 
і осталися. Перед Водохрещем  – бідна кутя. Їли все Еі осталися. Перед Водохрещем  – бідна кутя. Їли все 
посне  – і сніданок, і  вечеря. Кутю й Мороза не проЕпосне  – і сніданок, і  вечеря. Кутю й Мороза не про
ганяли. Як хто скупий, не дає бідним, то йому теж не Еганяли. Як хто скупий, не дає бідним, то йому теж не Еминеться: «Поганому не в літях, то в дітях». Хоча діти Еминеться: «Поганому не в літях, то в дітях». Хоча діти 
ж ні в чому не винні. Воду святили, ходили з водою, Еж ні в чому не винні. Воду святили, ходили з водою, 
кропив хазяїн у хліві і в усьому хазяйстві, самі ковЕкропив хазяїн у хліві і в усьому хазяйстві, самі ков
тнуть для здоров’я. Масляна. [Назви «Сиропуст» не Етнуть для здоров’я. Масляна. [Назви «Сиропуст» не 
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і «запорожцям» – тим, хто стоїть за порогом. На вули-
цю виносять дітям і молоді.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Їжа на хрестини. Ко-
лись баба, а  тепер рідна баба чи назначена, варить 
кашу. Пшоняну в горщику. А тоді перекладає у старий 
горщик і прибирає квітками, конфетами. Приносить 
на хрестини. Ставить на стіл. Коло каші торгуються, 
кому розбивати. Кум платить найбільше, гроші від-
дають породілі. Розбиває качалкою чи макогоном на 
столі так, щоб каша купкою чи стовбчиком стояла. 
А тоді ріжуть на шматки всім і подають – батькам, ку-
мам, родичам.

ПОМИНКИ А  коли поминки  – обід, то на стіл став-
лять коливо, а  тоді несуть борщ гарячий, вареники. 
А узвар і пиріжки остання страва. Коливо – кришена 
булка, полита ситою чи водою з цукром. Це щоб на 
тім світі побачитися. Тепер іще буває, рис варять, а не 
булку [кришать].

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Гробки багато 
чого готовлять: печуть хліб (ще й тепер бува), паски, 
варять вареники з сиром, млинці, холодець, пиріжки 
(тепер вже й пирожні всякі), а  наостанок кисіль чи 
кампот – «виганяє гостей з-за стола». На могилі кача-
ють крашанки і там оставляють, печення і конфети. 
Або хтось візьме, або ворони поклюють, то все добре.

ПІЧ Дівчина стояла коло печі, як її сватали. Колупала піч. 
Бо стидається, чи що. Бо роботниця, бо не може без 
роботи стояти, то й колупає. Молода до печі у хаті мо-
лодого не здоровалась, тільки утирачі вішала, рушники 
на портрети й образи. У печі нічого поганого не палили 
і стружки з труни – бо в хаті холодно буде. Це надворі 
палили, далеко, та ще й потім закопували попіл. 

ХЛІБ Хліб пекли аж до посля войни з муки житньої, а на 
свято  – з пшеничної. В  голодовку й жолудь мололи, 
лушпайки од картошки терли, морожену картоплю 
весною по полю збирали, терли, парили і добавляли 
в тісто, якщо була мука. А то й так пекли якісь млин-
ці з цього усього. Кулідка  – це з житнього печеться. 
Паланиця  – і  з житнього, і  пшеничного. Кулідка ру-
ками мокрими вигладжується, і  як з печі виймають, 
то знову водичкою умивають. Воно ж гаряче, то зразу 
й висихає. Печену хлібину називали «хлібина», «па-
ляниця», а потім – «буханка». Гречаного хліба не пе-
кли, тільки житній, а на великі свята – пшеничний з 
питльоватого борошна. Вчиняли в діжі старим тістом. 
Розводили водою, солі клали мало, бо хліб буде недо-
брий. На ситі чи решеті сіяли муку над ночовочками, 
а над діжкою не сіяли. Замішували в діжці зразу ко-
писткою, а тоді рукою, підсипаючи борошно. З діжки 
не виймали, там і підходило. А тоді вже брали скільки 
треба на хлібину й виробляли руками. У діжці вчиня-
ли тісто, і на хліб, і на млинці, всяке схоже тісто. Тіль-
ки на млинці й святкове тісто лили олію, молоко, сме-
тану, били яйця (то вже на паску). З гречаного варили 
гулаки з кашою, змішаною з тертим маком. Начиняли 
гулаки великі, а тоді (як зварять) розділяли надвоє і 
поливали олійкою з цукром. Ще до війни (може, з два-
дцятих  годів [1920-х]) були форми для хліба, круглі, 
гранчасті. Для пасок були свої форми, як кухлики чи 
макітерки, чи вазончики. Тісто виробляли мокрими 
руками, крутіше замішане – у форму. А паляниці – ру-
ками в борошні, тісто живеньке, садили на дубове або 

капустяне листя, на лопату. Садили хліб на голий че-
рінь, не на бляху й не на сковороду. Вимітали черінь, 
щоб чистий був. Лопата дерев’яна з довгим держалом, 
широка, щоб велика паляниця помістилась. Хліб ро-
били круглий. Виробляли хлібини мокрими руками, 
як виймали, долонею мокрою гладили  – обмивали 
зверху, щоб блищав та й не засихав. Пекли залежно 
від сім’ї один чи два рази на тиждень, день не мав зна-
чення, коли кінчався – тоді й пекли. Тільки в неділю і 
в праздники не пекли. Пекла в хаті за звичаєм одна ха-
зяйка [старша за віком], а менші придивляються. Мат-
ка пече, а дівки учаться у матки. Як вона вже нездужа, 
тоді вже молодші печуть. Бувало, що напече з «закаль-
цем» – живе тісто так називалось, що його й їсти ніяк. 
А буває скисає хліб, то тому, що на сироватці печений, 
і не пропікся. Коли у жінки місячні, старалася хліба не 
пекти, і не золити плаття у такий день. І після поло-
гів сорок днів (до виводу) не золила й не пекла, то чи 
кума, чи баба, чи хтось з родичів це робили. Малим ді-
тям хліб жували з сахаром і давали смоктати «куклу» 
в полотні. Зараз ще одна-дві хазяйки печуть, а то хліб 
з лавки беремо. Пече Губень Валентина. [«Послідок»] 
Коли робили хліб і на стінках [посуду, у якому замі-
шували тісто] ще оставалося тісто, його зошкрібали, 
робили хлібинку – послідок, пекли паляничку й сви-
ням оддавали. [Перепічки] Перепічки пекли в печі з 
хлібного тіста, тільки розплескували, як корж, і сма-
жили на сковороді перед вогнем. Печуть на сковороді 
товщиною в два пальці, сковороду мастять олією чи 
салом. Перепічки перевертають і печуть на два боки. 
Так краще пропікається. Їли свіженькими, такі добрі 
з уздориком і з салом. [«Забудьки»] Бували й «забудь-
ки» у печі. То ж він перепечеться аж чорний. То «за-
будьок» свиням розмочували. [Коржі] Коржі робили 
з прісного тіста, коли на сніданок, коли на вечерю, 
до молока чи ряжанки, чи до якої юшки. Із маком чи 
сім’яним молоком їли. Пекли й на перший день Вели-
кого посту на черені, без олії з промостолу  – грубої 
муки. Ніяк не називали, коржі, та й годі. Хліб жаліли, 
поважали, кажуть  – «святий хліб». Як впаде додолу, 
підніми, поцілуй, перехрестись, бо гріх. Як над’їси 
шматок, то доїж, і за дитиною – доїж, бо будуть старці 
гонитися. Худобі хліб можна, тільки хто ж його худо-
бі давав, хіба що недоїдки од свята. Котам і собакам 
хліб можна давать. Колись таке було: Бог розсердився 
на людей і одшморгнув колосся до вершка. А коти й 
собаки плакали-вищали, він зглянувся й покинув те, 
що в жмені було. Оце ми на котячій і собачій долі й 
живемо.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Коли людину ховають, на вікові тру-
ни несуть хліб. А тоді на кладбищі розламують і роз-
дають. Всі беруть і їстимуть, щоб зуби не боліли. На 
могилках ще й печиво й конфети роздають. Потім ро-
блять поминальний обід, а після обіду – не роздають 
[нічого]. Хліб і на входини несуть, і на весілля, і на ро-
дини. На хрестини – подарки й хліб.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Їли тричі на день: сніданок, 
обід, вечеря. А коли на полі роблять – ще й полудень, 
після обіду під вечір. Обід – завжди борщ і каша, а сні-
данок і вечеря – теж гаряче, коли що. Полудень – хліб, 
цибуля і сало, або хліб і огірок, хліб і цибулина. Як у 
кого, як достатки. А ще у піст – хліб і оселедця шма-
ток. Оселедці у всіх були, купували у лавках бочечка-
ми, щоб було що в піст їсти.
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від Тищенко Олександри Федорівни, 1915 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Баба варила кашу, 
і  молоко туди, і  яйця туди, і  все на свєті туди. Кон-
фетами прикрашали. Калини не бачила вже. Вип’ють 
і поїдять, потом кашу б’ють [розбивають горщик з 
кашею]. Кашу варили в новому горшку. Торгуються 
за кашу, хто колько даст [грошей]. Кум всьо равно до-
лжен розбить кашу. Набавляє цену і б’є. Зразу вершок 
порожелі дають, дєлять, а черепки шибали в порог.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Ве-
чорниці]. Брали шить, вишивать, прядку брали. Спі-
вали пєсні. Хлопці співали дівчатам. А на Андрія зно-
сили, що хто мав  – «складка» [називається]. Коржі 
пекли. Їде на вилошнику коржа вкусить. Сажею мас-
тять кожного, хто не вкусить. Танцювали «Польку», 
«Краков’як», «Карапет», «Яблучко», «Страданнє», «На 
реченьке», «Ножици», «Сербіяночку», «Коробочку». 
На Андрія холодець був, коржі з маком, вареники з 
маком, компот варили, картошку тушили, голубці. 
Приносили, і  в хазяйки готували. На вечорках таку 
само, як і на хрестинах, кашу били і черепки шиба-
ли. В мене вєковалі вечорніци. Коли усю роботу по-
роблять, собираються дєвчата, просять хозяйку, щоб 
пускала. Вечерю готовлять. Хлопци водку беруть, 
кулі беруть. У хазяйки готовлять. Картошку жарену, 
і кашу варилі, і пироги пеклі, все робілі.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
Юрія – великий праздник. Робілі дє, дє нє робілі. Ви-
єжжалі на полє, водку пілі, качалісь по житу, щоб вє-
ліке росло, щоб багатство було. Яйця красили, паску 
пеклі, м’ясо пеклі, як на Паску, так на Юрія. Це вєлікій 
празнік.
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СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Юрія виходили на жито. Обідали там. Качались в 
житі, щоб добре родило.

ПАСТУХ На Петра пастушку давали сметану, сир, яйця. 
Пастушку виносили щось на всі свята.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ На хрестини запрошу-
ють кумів, родичів, сусідів, бабу. Баба варить кашу з 
пшона на молоці, кладе яйця, масло, цукор. прикра-
шає «квєтками», а  взимку  – калиною. Після повер-
нення з церкви сідають обідать. В кінці торгуються за 
кашу. Кум дає найбільше, щоб бив кум горщик. Ділять 
кашу. Вершечок дають матері. Черепки кидають в па-
зуху кумі. Бабі дають хустку або тканину.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [Проводи]. Йдом 
на Проводки обєдат. Усє готовилі скоромне. Собірає-
мось і на могилки йдьом. Настольніка полотняного... 
Колісь же ткалі настольнікі. І свєчечкі запалюєм. І са-
дімся у круг. Оце батько мой, брат його двоюрудний. 

Вони своє, й ми своє – вечераєм. Крашанки, варені-
ки, м’ясо, варени ковбаси, шо є в кого. Як порося вб’є, 
то всього є. Як уже праздник, держиш те поросятко, 
вб’єш, то є з чого готоваті. Шо їмо, то там кладьом, 
на свойой могилци. На хрест колись рушнікі, а тепер 
купляють вєночки. Бо я, як єду, в  мене двє дєвочки 
там померли, дак я як єду на гробки, дак вєночки. Як 
мед є, то водічки розведеш, пирожка покришиш, да й 
усьо. А як покойнік є, то рис варили, навхрест кладом 
конхвети в рядочок. [На поминання священнику що 
давали?] Всячину давалі  – яєчко, паску давалі, вон 
каже: «Багато не давайте». Там же й дєвкі їм спєвают, 
дєвкам дайом по пасци.

с. Нове Залісся
Записали Л. Артюх, Н. Гаврилюк та Т. Зубрицька 

в жовтні 1994 р. у с. Нове Залісся  
Бородянського р-ну Київської обл. 

від Руденок Марії Андріївни, 1923 р. н.,  
Саханди Лідії Євсеївни, 1929 р. н.,  

Меланич Марії Федорівни,1926 р. н.,  
Міщенко Галини Іванівни, 1924 р. н.,  

Макитри Євдокії Олексіївни, 1921 р. н.,  
Рудченко Лукерки Мартинівни, 1909 р. н.,  

Гаращенко Євдокії Наумівни, 1908 р. н.,  
Капачовеця Василя Семеновича, 1936 р. н., 
Пастушенко Фросі Гараськівни, 1903 р. н.,  

Чорної Ксенії Костянтинівни, 1912 р. н., 
переселенців із с. Залісся колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл., 

Ремезенка Федіра Корнієвича, 1910 р. н.,  
та Ремезенко Ольги Гнатівни, 1918 р. н.,  
переселенців із с. Калинівка колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрія дівчата ворожили – пекли балабушки, впуска-
ли собаку. Чию першу собака вхопить, та перша замуж 
піде. І мені було таке. Я з тих дівчат, шо ворожили, пер-
ша заміж пішла, у п’ятнадцять год. На Андрея коржа 
пекли. На кувіні їхали, кусали, а їх віхтем мазали. [...]
В печі топили й кутю варили жонки. Топили смолови-
ми дровами, а хто мав – березовими. Піч аж до вечора 
була тепла, там держали страву. Снєдати було можна, 
не були голодні до вечора. Готували: кутю з ячменю, 
засмачували сахаром чи медом, олією, вареники з ма-
ком, товченими грушами (груші товкли, пересівали на 
решето, насіння відкидали для худоби, а гущу запарю-
вали, щоб розбухало, а тоді начиняли в тісто. І тепер 
товчуть, сіють і мелють мельниці груші сушені. Тільки 
тут у селі нема нічого, а у Заліссі в нас і груш багато 
було), риба смажена, холодне з риби з грибами (дуже 
добре з линків); узвар – називали «груші»; борщ пісний 
з грибами й квасолею; пироги пшеничні з капустою, 
маком, товченими грушами. [Про дванадцять страв не 
знає]. Треба, щоб три страви було обязатєльно –борщ, 
риба, вареники. Рибу всі ловили в Уші й Прип’яті, не 
було такого, щоб без риби празник. Це тут нема, а коли 
привозять з машини, то дуже дорого правлять, купить 
не можна. Тепер посту не дотримують, а матері й баби 
терпіли не тільки в Кутю, а увесь піст. Кутю варили з 
ячменю, товкли його в ступі (бульщ було ручних). Од-
вівають й варили у горщику чи чавунку. Як зверху сухе 
зерня, то збирали ложкою для курей чи свиней. Кутю 
мастили чи то олієм, чи то сахаром, узвару з груш не 
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лили, маком не заправляли, бо з маком варили варе-
ники. З маком ще варили «гулаки» – гречані варени-
ки з учиненого тіста великі, як добрі кулаки. Кутею 
кінчали вечерю, це остання страва. Кутю ставили на 
покуть, несла мати не голими руками, а тряпкою. Під 
настульник клали сінце, і на долівку трусили сіно й со-
ломку. Коло куті ставили «груші» (узвар). Після вечері 
кутю з столу не прибирали, вона стояла до Коляд. Нею 
ще й снідали. Вечеряти сідали, як зірка сходила. Діти 
бігали на двір дивитись. Вечеряла вся родня – та, що 
в хаті живе. Не гостювали. Згадували добром тих, хто 
не за столом, а десь у дорозі, чи у війську, чи де. За стіл 
першим сідав батько чи дід, хто старший у хаті, а тоді 
всі – од старшого до меншого. Починали вечерю з бор-
щу, а  кінчали кутею. Кутя вже була на столі на сіні, 
а борщ вносили й ставили. Роздавала їжу матка. Їли з 
одної миски, а як велика сім’я, то з двох. Як кутю поїли, 
сіно односили корові, шоб плодилася. Батько брав куті 
в ложку й гукав: «Мороз-Мороз, іди до нас куті їсти». 
А Мороз не одзивався. Це по старому звичаю, не знаю 
навіщо. Перед тим, як кутю їсти, змінюють покришку: 
якщо роси багато, то буде врожай на ячмінь; на дру-
гу кутю так – на просо врожай, на третю – на гречку. 
Коло куті на столі снопа не ставили. Вночі ходили ко-
лядники. Співали. Їх дарували хлібом, дерунами, кон-
фетами, давали все, що було. А вони тоді все це скла-
дали й гуляли. Різдво – «Коляди». Рано снідали кутею, 
картоплею й ковбасами. До Коляд кололи ж кабанів, то 
ковбаси й кишки були. Їли й молочне – кашу, локшину. 
Це вже розговлялися, не постніковали. Готували борщ 
з м’ясом (ще загодя варили, щоб у свято вже був). Ка-
пусняк не варили. М’ясо з картошкою тушкували. Ка-
пусту з ковбасою тушкували. Холодець з м’яса й ніг 
свинячих. Голубці з пшоном і м’ясом. Пиріжки з по-
трухами й солодкі. А тоді вже й котлети смажили. Ра-
ніше цієї моди не було. Тепер вже гостювали, на обіди 
ходили на беседи. Вечерю не носили. Примічали, хто з 
засівальників прийде на Новий год: як хлопці – то ко-
ровка отелиться бичком, а як дівки – то теличка буде. 
У  великі свята мертвих не ховали, ні в перший день 
Різдва, ні в Паску, ні на Троїцю. [Новий рік] Називали 
«Багата кутя». Готували: м’ясо з картоплею, «качани» 
з м’ясом (квашену капусту), ковбасу, кров’янку, холо-
дець, вареники з сиром. Ставили всі страви на стіл ра-
зом, не по черзі. Тут не було останньої страви, тільки 
на похорон «каша  – послєдняя паша». На Новий год 
щедрували, а їм давали, що в хаті було. Треба їх при-
ймати, а бувало, що не приймали, як у хаті діти, чи ста-
рі, чи больні. На цей вечір щедрий стіл. Як хто зайде, 
то його вгостять. На всі святки водку пили, самогонку 
чи вино. Небагато, тоді люди не пили багато, тільки 
по одній-дві чарки кругом столу. Ходили посівальни-
ки, їх дарували горішками, конфетами, пиріжками, 
а хто й гроші давав. Посівальниками ходили не тільки 
діти, а до своїх і дорослі. Перед Крещенням вечеря на-
зивалася «Голодна кутя». Постилися, але не голодали. 
Снідали, обідали. У цей день все пекли, варили, ножем 
різали хліб, картоплю. А от од Коляд до Нового году не 
треба нічого різать, а все приготувати зараньше. У нас 
один хазяїн лучину рубав, а його жонка беременна хо-
дила, так їм дитятко вродилося без пальців. Беремен-
ним треба берегтися і красти нічого не можна, бо дитя 
буде красти. Дитя нельзя і до груді два рази долучать. 
Як одлучив, то хай, як хоче просить, – не давай. Бо в 
дитини погані очі будуть, нещасне дитя буде. Воно й 

не винувате, а як на кого подивиться, так і наврочить. 
Готували пісні страви, а на другий день – скоромні. Не 
було визначеної кількості страв. Варили кутю, як і на 
пісну кутю, Багату кутю. Отож було три куті: протів 
Коляд, Нового году і Крещення. Проганяли Мороза. 
Батько брав першу ложку куті і казав: «Мороз-Мо-
роз іди куті їсти, а в Петрівку не йди, буду пужалном 
бити». [...] Називали «Масляна», або «Широка масля-
ниця». Їли сир, молоко, масло, все, що з молока й сиру 
з маслом. Вже викидали все, що жирне, м’ясне, сальне. 
М’яса не їли. Варили вареники, млинці, наліснічкі з си-
ром, сметаною й маслом. Ражанку – робили так само, 
як і не на Масляну. Парили молоко, а тоді в тепле зако-
лочували сметану. Ставили у тепло, ще й закутували. 
Як ссідалась, їли. Беседи водили цілий тиждень аж до 
неділі. В  неділю гуляли останній день, горілку пили, 
небагато. Зуби «не полоскали».

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ У Со-
рок святих пироги пекли, гулаки варили з капустою. 
Гулаки – це гречані вареники з учиненого тіста. Бува-
ло, що й «ніщимнім» [не начинені]. Варили решоть-
ки  – тісто як на вареники, прісне з содою, розкачає 
коржа, поріже на шматочки, а тоді возьме одного – і об 
решето рукою протягне, що варениця закрутиться, як 
племень [пельмень]. Та ще й на тісті бугорочки од діро-
чок решета видно. Їли їх з олієм і сахаром. Як хто при-
йде, то вгощали решотьками чи гулаками з «грушами» 
[так називали узвар]. Ніщих, сліпих чи старих «груші» 
та гулакі – перша страва.  [...] На Великдень готували 
м’ясо, ковбасу, пекли паски, фарбували цибулею яйця. 
Несли в церкву святити масло, яйця, сало, м’ясо, паску. 
А крихти од свяченої паски і лушпиння од крашанок 
збирали і кидали у полову, яку давали корові, шоб де 
попало не валялося. На другий день діти ходили хрис-
туватись. Дітям дарували крашанки, цукерки.

ПОСТУВАННЯ Великий пуст [піст]. Починали його з 
того, що ще у м’ясниці випарювали горшки й чавунці, 
а хто багатший, тримав для пісних страв окремий по-
суд. Їли все пісне. Постникували всі, а в перший день, 
то, бувало, шо й гарячого не їли. Коржі на черені пекли. 
У  перший день посту коржі не мазали салом (навіть 
сковороду), а олією, а розмішували тісто на воді, а не 
на сироватці. Брали сухі груші – гнилки, терли у ступі, 
одсівали, запарювали, їли з коржами. Постували ще у 
Спасівку, Пилипівку й Петрівку, але Великий пуст  – 
головний. Од чого це повелося, не знають, але батьки 
ще постували. Тепер вже – хто як. Готували такі стра-
ви: борщ з грибами, картошка з грибами, цибулею чи 
просто олієм, ладки з олієм (олія лляна була), пиріжки 
з кашею, маком, грушами, «платанка» – це риба соло-
на, купована в євреїв у лавках. Її вимочували й варили 
з картоплею. Їли юшку, а рибу – на закуску. Піст, коли 
було шо їсти, переживали, а коли риби не було, грибів 
не було, то бідували. Здоров’я не було. Тому то дітям, то 
вагітним чи хворим давали молоко їсти, правда сало не 
дозволялося ніяк. У Середопістя хрести може хто й пік. 
У Страсну п’ятницю хто й нічого не їв, а хто то постив-
ся без гарячого, бо то ж такий день, коли Ісуса Христа 
розпинали. У Вербну неділю правили в церкві, святили 
вербу. Треба, шоб в кожній хаті дубець був. Брали того 
дубця, коли коровку виганяли на пашу. А піч на Пас-
ку вербою святою не розтоплювали, бо свячене палить 
нільзя. Стрічення – це коли зима з літом стрикається. 
Буває воно в пост. Готовили так, як і завжди на свято: 
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ровка отелиться бичком, а як дівки – то теличка буде. 
У  великі свята мертвих не ховали, ні в перший день ІУ  великі свята мертвих не ховали, ні в перший день 
Різдва, ні в Паску, ні на Троїцю. [Новий рік] Називали ІРіздва, ні в Паску, ні на Троїцю. [Новий рік] Називали 
«Багата кутя». Готували: м’ясо з картоплею, «качани» І«Багата кутя». Готували: м’ясо з картоплею, «качани» 
з м’ясом (квашену капусту), ковбасу, кров’янку, холоІз м’ясом (квашену капусту), ковбасу, кров’янку, холо
дець, вареники з сиром. Ставили всі страви на стіл раІдець, вареники з сиром. Ставили всі страви на стіл ра
зом, не по черзі. Тут не було останньої страви, тільки Ізом, не по черзі. Тут не було останньої страви, тільки 
на похорон «каша  – послєдняя паша». На Новий год Іна похорон «каша  – послєдняя паша». На Новий год 
щедрували, а їм давали, що в хаті було. Треба їх приІщедрували, а їм давали, що в хаті було. Треба їх при
ймати, а бувало, що не приймали, як у хаті діти, чи стаІймати, а бувало, що не приймали, як у хаті діти, чи ста
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ніше цієї моди не було. Тепер вже гостювали, на обіди 
ходили на беседи. Вечерю не носили. Примічали, хто з Мходили на беседи. Вечерю не носили. Примічали, хто з 
засівальників прийде на Новий год: як хлопці – то коМзасівальників прийде на Новий год: як хлопці – то ко-М-
ровка отелиться бичком, а як дівки – то теличка буде. Мровка отелиться бичком, а як дівки – то теличка буде. 
У  великі свята мертвих не ховали, ні в перший день МУ  великі свята мертвих не ховали, ні в перший день 
Різдва, ні в Паску, ні на Троїцю. [Новий рік] Називали МРіздва, ні в Паску, ні на Троїцю. [Новий рік] Називали 
«Багата кутя». Готували: м’ясо з картоплею, «качани» М«Багата кутя». Готували: м’ясо з картоплею, «качани» 
з м’ясом (квашену капусту), ковбасу, кров’янку, холоМз м’ясом (квашену капусту), ковбасу, кров’янку, холо
дець, вареники з сиром. Ставили всі страви на стіл раМдець, вареники з сиром. Ставили всі страви на стіл ра
зом, не по черзі. Тут не було останньої страви, тільки Мзом, не по черзі. Тут не було останньої страви, тільки 
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дали й гуляли. Різдво – «Коляди». Рано снідали кутею, 
картоплею й ковбасами. До Коляд кололи ж кабанів, то Фкартоплею й ковбасами. До Коляд кололи ж кабанів, то 
ковбаси й кишки були. Їли й молочне – кашу, локшину. Фковбаси й кишки були. Їли й молочне – кашу, локшину. 
Це вже розговлялися, не постніковали. Готували борщ ФЦе вже розговлялися, не постніковали. Готували борщ 
з м’ясом (ще загодя варили, щоб у свято вже був). Ка Фз м’ясом (ще загодя варили, щоб у свято вже був). Ка- Ф-
пусняк не варили. М’ясо з картошкою тушкували. Ка Фпусняк не варили. М’ясо з картошкою тушкували. Ка- Ф-
пусту з ковбасою тушкували. Холодець з м’яса й ніг Фпусту з ковбасою тушкували. Холодець з м’яса й ніг 
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йде, то вгощали решотьками чи гулаками з «грушами» 
[так називали узвар]. Ніщих, сліпих чи старих «груші» Ф[так називали узвар]. Ніщих, сліпих чи старих «груші» 
та гулакі – перша страва.  [...] На Великдень готували Фта гулакі – перша страва.  [...] На Великдень готували 
м’ясо, ковбасу, пекли паски, фарбували цибулею яйця. Фм’ясо, ковбасу, пекли паски, фарбували цибулею яйця. 
Несли в церкву святити масло, яйця, сало, м’ясо, паску. ФНесли в церкву святити масло, яйця, сало, м’ясо, паску. 
А крихти од свяченої паски і лушпиння од крашанок ФА крихти од свяченої паски і лушпиння од крашанок 
збирали і кидали у полову, яку давали корові, шоб де Фзбирали і кидали у полову, яку давали корові, шоб де 
попало не валялося. На другий день діти ходили хрисФпопало не валялося. На другий день діти ходили хрис
туватись. Дітям дарували крашанки, цукерки.Фтуватись. Дітям дарували крашанки, цукерки.
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Гулаки – це гречані вареники з учиненого тіста. Бува
ло, що й «ніщимнім» [не начинені]. Варили решотьЕло, що й «ніщимнім» [не начинені]. Варили решоть
ки  – тісто як на вареники, прісне з содою, розкачає Еки  – тісто як на вареники, прісне з содою, розкачає 
коржа, поріже на шматочки, а тоді возьме одного – і об Екоржа, поріже на шматочки, а тоді возьме одного – і об 
решето рукою протягне, що варениця закрутиться, як Ерешето рукою протягне, що варениця закрутиться, як 
племень [пельмень]. Та ще й на тісті бугорочки од діроЕплемень [пельмень]. Та ще й на тісті бугорочки од діро
чок решета видно. Їли їх з олієм і сахаром. Як хто приЕчок решета видно. Їли їх з олієм і сахаром. Як хто при
йде, то вгощали решотьками чи гулаками з «грушами» Ейде, то вгощали решотьками чи гулаками з «грушами» 
[так називали узвар]. Ніщих, сліпих чи старих «груші» Е[так називали узвар]. Ніщих, сліпих чи старих «груші» 
та гулакі – перша страва.  [...] На Великдень готували Ета гулакі – перша страва.  [...] На Великдень готували 
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борщ, кашу, пироги. Постилися. Петрівка – піст. Пет-
рівку старі люди постнікували, а молоді – ні. Бо важка 
робота, косовиця, треба сили багато.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ За Петрівку (два-п’ять тижнів) збирали сир, а на 
Петра варили вареники. [Що таке мандрика – не зна-
ють]. На Маковія святили мак, квіти. Мак-відун [«са-
мосійка», з дірочками в голівці] – він плаче через них 
сім’ячком  – помічний од відьом, од пристріту. Треба 
ним обсипати. На Спаса коржі пекли пісні, перетирали 
мак, змішували з медом, ламали коржі й перемішували 
у макітрі з маком і медом. Називали «коржі з маком». 
Головосік (Іван Головосік). Це теж празник посний, на 
цей день квасольку варять, щоб не різать картошку. 
Старі знали, що не треба різать і картошку лупить, а в 
«мундирках» варить. Бо ж Івану голову сікли. 

ХЛІБ Печену хлібину називали «хлібина». Готували з 
житнього тіста, в  діжі вчиняли з вечора, вкисало до 
ранку, місили гущей [густо]. Тоді ставили в легенько-
му духу, підходило. Напалиш піч. Викочуєш хлібини, 
на лопатку дерев’яну, мукичкою пусипали, щоб ско-
риночка була чистая. На свято білий з пшениці пекли, 
вчинені млинчики, пампушечки. Вчиняли хліб тєстеч-
ком, яке оставалось в діжі, накрите чистим полотном. 
Тоді розводили тепленькою водичкою, воно з мукич-
кою бродило. Дріжджі стали тепер уже, а  до войни 
та й після неї їх не було. Хліб тольки на воді вчиняли, 
а  млинці  – на сироватці, та ще сиру картоплю в них 
терли, шоб пухкіші були. Суль [сіль] треба в хліб клас-
ти, тільки небагато, бо солоний хліб недобрий. Перед 
замішуванням мукичку просівали над ночовочками. 
Над діжею не сіяли, бо ж погано, все розсипається. 
А  вчиняли й місили в діжці. Діжку позичати можна, 
тільки ж вона у кожного була своя. Держали в чистоті. 
Палянічки пекли з житньої муки, викочували на муці 
негусто замішані. А  кулідки добре вимішували кру-
тіше мокрими руками, ще й загладжували водичкою. 
Форми не було, клали їх на борошно або на капустя-
не листя на лопату. Форма хліба – кругла. Величенькі 
хлібини до п’яти фунтів. Пекли раз-два на тиждень. 
Пекла хліб старша хазяйка, матка чи свекруха. Як спо-
собна молода, то й їй дозволяється. А  так, то старші 
пекли. Матка дочок навчала, хай дивляться, то й собі 
будуть пекти. А  тільки є такі, шо неспособні, хоч як 
навчай. Їли хліб з усіма стравами, щоб наїстися, бо хліб 
тривний. Прісний хліб  – коржі робили на кисляку й 
соді з пшеничного борошна. Мак додавали у серед-
ину тіста, не тільки на свято. Розкачають тісто, маком 
посиплють, накриють ще коржем, розкачають, поси-
плють маком, складуть, розкачають. Так мак у все тісто 
вкочувався. А  тоді смажили на сковороді, яку трош-
ки змащували салом або олією. Або клали на лопатку 
на мукичку і пекли на черені в печі. Їли й гарячими і 
холодним. Тільки ж гаряче добріше. З молоком, з піс-
ним молоком (із сім’я конопляного), з шкварками їли. 
Й замість хліба бувало. «Колись така вкусна піща була, 
лучча, чим тепер», – кажуть. Давали малим дітям хліб, 
ще немовлятам. З хліба й сахара жували «куклу», скла-
дали у полотничко ріденьке, зав’язували, вони й смок-
тали як забавку. [...] З прісного тіста робили соднічкі 
сухенькі. Зверху сахар (коржик вмочували в нього). 
Пекли на празник. На сковородках або бляхах, які 
мастили олієм. З вчиненого тіста пекли пиріжки. Ко-
лись давно пекли і з житнього (перед хлібом, з некруто 

замішаного тіста, того, з  якого й хліб потом місили). 
А  вже після войни пекли лише пшеничні з начин-
кою: яблука свіжі й замочені сушені, терті сухі груші 
(потім запарювали), повидло, мак, картопля, капуста, 
весною  – зелень і круті яйця. Гарбузом не начиняли, 
з ним лише кашу варили з пшоном, а тепер – і з рисом, 
якщо є.  [...] Коли вишкрібали тісто, маленький «по-
слідочок» пекли – останній хлібець. Молодим давали 
першу палянічку, а «послідочок» – старим, бо їм і так 
добре. Молодим – на добро перший окраєць краяли. 
Як хліб кінчався, то пудпалок чи перепічок не пекли, 
а млинчики на кислому молоці вчиняли. Як густо хліб 
в печі посадять і хлібини зростуться бочками, то їх 
просто розламували, ніяких чарів не робили. Про хліб 
кажуть «святий». Його з усім їдять, без нього – нікуди. 
Слава Богу, зараз нам хоч хлібець у лавку возять, а то б 
погинули. Нічого ж нема, один перець і лаврове листя. 
Хліб я й досі бережу, всі скориночки збираю, бо хлі-
бець – золото, чи курочкам оддам, чи худобі. Од свя-
ченого хліба дивились, щоб і крихта не впала. Збирали 
для курей чи свиней, чи коровки. Хлібину догори спо-
дом не кладуть, бо не на добро. Хлібом треба ділитися. 
Прошакам дають. Не дать не можна. Переламай свій 
і віддай половину, тоді й Господь тобі дасть. Як обі-
даєш, попроси прийдешнього до столу. Той, хто хліб 
твій з’їсть, припом’яне за померлого, а померлому буде 
царство небесне. За хлібом всюди – й на першу оранку 
й на засів. І собі з’їсти, й худобі даси. А коли засіваєш, 
то приказуй: «Роди, Господи, на всякого долю». Коли 
закладали хату, на пудвалінах клали гроші і хліб. Пуд 
низ, шоб був хліб у хаті. Хліб здавна ріжуть ножем. Ла-
мають тільки, як умре людина – на поминках – на обіді 
[поминальному]. Просвирки печуть у церкві женщи-
ни з води, муки й дріжджів. Схожене тісто. Роздають 
хліб завжди після [поминального] обіду, і  печення, 
і конфети, щоб на тому світі покойному було шо їсти. 
Після поминок не можна, коли хліб засихає. Збирали 
недоїдки й віддавали курочкам, худобці, свинкам. На 
родінах чи хрестинах хліб не роздають, а  тільки всіх 
вгощають. Печуть хліб, роблять млінчики й налісніч-
кі. [...] Кішку й собаку можна хлібом годувати. Кажуть, 
колись колосочок був великий і не один, а на багато гі-
лочок. А якась жонка, прости Господи, пудтерла жопку 
млінчиком дітяті. А Господь і зшморгнув всі колоски. 
Тоді котики й собачки закричали, запросилися. Так 
Господь оставив на них одного колосочка. Так ми те-
пер за їх долею й живем з хлібчиком.

ПІЧ Піч у чистоті держали, топили тільки дровами й 
соломою, щоб ніщо нечисте не палилося. Все нечис-
те у дворі палили, бо воно нехороше, буде потім весь 
час смердіть у хаті. Дровець у нас у Чорнобилі було 
багато, добрі дрова. Топив хазяїн чи хазяйка. Дрова і 
смоловії, і дубовії, і березовії. Береза лучча за всяке. 
Вигрібали з печі ковіньою.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Беруть окраєць хліба. Запрягають 
воли. Хліб перехрестять, дробочком солі посипають. 
Викладають хліб шматочками хрестом і через нього 
проходять воли. На другій борозні віддають їх воли-
кам. Виїжджають на поле в суботу або в понеділок. 
Перший раз, як сіють, перехрестяться і кажуть: «Госпо-
ди, приспори на цьому полі, щоб було хліба і всього до-
волі». Хрести, які пекли на Середохресті, брали з собою 
на першу оранку. Їх їли на полі і давали худобі. На Юрія 
ходили з хлібом і стравами на жита. Там обідали й ка-
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чалися по житі. Не знаю, для чого, мабуть, щоб урожай 
був добрий. [...] [Хліб] носять у церкву, на панахиду за 
померлих, і на паску святять. Коли ховають людину, то 
хліб на віко труни кладуть. Як хтось у селі умре, то в нас 
несуть туди хліб чи муку, конфети чи сахар. І свої не-
суть, і чужі. А найбільше, як людина бідна чи самотня. 
Треба ж пом’януть, і люди зносились. Коло села стояли 
хрести високі. Ставили їх, хто хотів, чи то за померлого, 
чи загиблого, чи проти посухи. [Чи носили туди хліб, не 
знає]. Коли помінають покійного, на третій, дев’ятий, 
сороковий день, на годовини чи на Проводи, несуть з 
собою їсти й хліб. Хліб і яйця кладуть на могилку. Птіч-
ки поїдять. То для них хлібець. А то собачка чи котик 
ухватить. Теж добре. Ми ж за їх колосочком усі живе-
мо, нічого. [Весілля] На весілля молода й молодий гу-
кають з хлібом – пуд пахвою на рушнику. А я коли йду 
на весілля кудись, теж несу хліб, не з пустими руками, 
подарок несу. Без хліба нікуди не йдуть, ні на весілля, 
ні на родини, ні на похорони. Хліб-сіль виносили і для 
весільного поїзда. І  мама у дворі обводила молодого 
кругом ослінчика з хлібом три рази. Щоб хліб-сіль був. 
А тоді той хліб вносили й роз’їдали за столом.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Як місиш хліб, то не лайся ні 
з ким, бо сяде. Не пекли тільки в неділю, бо святий 
день, святий празник. І в годові свята, великі празни-
ки  – Коляду, Паску (перший день). Як начинаєш са-
жать хлібець (кулідець), двері в хату закриваєш. А як 
піч заслонкою закриєш, так двері можна одкривати – 
«щоб хлібець поводився», бо «хліб всьому головка», 
«ніщимного хліба можна їсти, а сала не можна». Бува-
ло, забували хлібець у печі, то «забутній» хлібець. Як 
купиш коровку, а вона в двір не йде, скучає за старим 
хазяїном, то дати цього хлібця, вона його й забуде. 
Жінки стереглися, щоб не пекти хліб, як «рубашечне» 
[менструація] в них.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Коли приходять од 
хреста [з  церкви], сідають до столу. Баба на хрести-
ни приносить кашу в новому горщику з пшона, яєць, 
молока, цукру, прикрашену цукерками, строчкою 
обв’язує. Після того, як вип’ють і поїдять, ставлять 
кашу, зверху тарілочку – б’ють кашу [розбивають гор-
щик з кашею]. Спочатку торгуються. Хто більше дасть 
грошей, той б’є. Але кум мусить дати найбільше. Кум 
бере качалку від рубля і б’є горшка. Вершочек дають 
матері. Мати перший раз купає дитину у воді з череп-
ками і кришками зі столу. Черепки кидають в подол 
жінці, що хоче мати дітей. Варили на хрестини борщ, 
вареники з маком, з  яблуками. Після хрестин мати 
несе кумам пироги. Куми вгощають. Хрестини в піст 
не справляють. Перехрестять, а стіл – після. Баба, як 
іде на хрестини, несе кашу в коробці. Бабі в коробку 
кладуть хліб і подарунок. Як тоді не було дарунка ку-
мам, то потім мамка несе дарунки. Це і є пироги, бо 
пиріжки теж несуть.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Діди. Троє Дідов: 
Дмитрові, Кузьминії, Михайлові. Вечерю готують. 
Кличуть: «Ідіть до мене вечерять». І всім ложечки по-
кладуть – стільки, скільки кревних померло. І ще одну 
покладуть – може, дід якійсь прийде. І на ніч лишають. 
Стоїть до восьми утра. А тоді столи убирають. На та-
рілочку трохи вареничків покладуть, борщ в тарелоч-
кє, хлібчика. На вазочку – печеньє, конфет, яблука. До 
дванадцяти часов вечеря. Помоляться, «Отче наш» ска-

жуть. Першим беруть коліво – булка і вода з медом. Од-
разу беруть коліво родствєнніки – по три ложки. Тоді 
красний посний борщ з грибами або суп, щоб пар по 
хаті пошов, картошка, вареники з сиром, з  гречаною 
кашою, з м’ясом... І на обід так само. [...] І ще Гробки, чи 
Проводи. На Діди пекли палениці. Я так завжди напечу 
зараніє. А тоді сниться мені сон. Приснилася покойна 
свекруха, і просить: «Не спіши, а хоч одну паленичку 
спечи на Діди, шоб гаряча була, шоб дух пішов із хлі-
ба, щоб мертва душа хлібним духом харчувалась». На 
Проводи багатий стіл. Хліб, паски пекли, крашанки 
красили. Дома готували обід, несли на кладбище, там 
обідали, кожен ля [біля] свого роду. Горілку пили по-
троху й на могилку лили. На могилці лишали хліб роз-
кришений, паску, крашанку на хресті. Крашанку перед 
тим качали навхрест по могилці [не знає, для чого]. 
Хліб, паску кришили для птичок. Страви, шо лиши-
лись, роздавали нищим. Можна було й додому забрать 
те, що не доїли, а лучче роздать на люди. Подарить по-
ложено бідних людей, тоді те все на той світ для мерлих 
душ піде. На церкву [на панахиду] давали хліб. На Про-
води варили ситу [коливо] – мед розколочували у воді, 
наливали в глибоку миску й кидали туди трохи білого 
хліба (посного). Першу страву готували – борщ, з нього 
починали обід, потім ставили вареники й «варені гру-
ші» [узвар], а остання страва – каша: «Каша – остання 
паша». Готують все тільки посне, на Діди ніколи скоро-
му не варять, тільки посне. А коли поминають людину 
(чи то дев’ятини, чи що), то і в м’ясоїд готують і пісні 
страви, і скоромні. Хто як схоче, той так і їстиме. Тро-
єцькіє дiди – так само посний день. Варять вареники 
з грушами або маком, на перше – борщ, на останнє – 
каша. Все на олії. Ситу теж роблять. Поминають усіх. 
У хату сиплять ґавяр [аїр] і він лежить цілий тиждень, 
а коло хати застиркають березку. А я (тепер берези тут 
нема) так хоч березу поставлю русалкам, хай гойдають-
ся. Русалки колись були. Я із старшою сестрою в коморі 
спала на Русальний тиждень. А ля [біля] порога берез-
ка була вкопана. І чуємо щось. Боїмось. А тоді спів: 

Не сєй мукі на дєжою,
Бо за це – гріх.
Не мий ногу ногою, 
Бо й за це – гріх!

Це русалки співали. А той ґав’яр, що в хаті сипали, ки-
дали під худобу. І ще зберігали зілля, шоб у подушку 
мерлому покласти [не знає, навіщо]. Варили, як за-
вжди – борщ, вареники, кашу.

с. Новий Корогод
Записали З. Гудченко, Л. Орел, Т. Зубрицька, К. Ковтун, 

та В. Головатюк у жовтні 1994 р.  
у с. Новий Корогод Бородянського р-ну Київської обл. 

від Власенко Марії Олексіївни, 1930 р. н.,  
Ракоїд Валентини Дмитрівни, 1912 р. н., 

Телюк Ольги Йосипівни, 1921 р. н.,  
Микитенко Марії Дем’янівни, 1934 р. н., 

Бойко Лариси Павлівни, 1930 р. н.,  
та Білоніс Марфи Вікторівни, 1909 р. н., 

переселенок із с. Великий Корогод колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
Андрія] осушки пеклі з муки, на соді, на воді. Да груш 
натовчом чи маку, сєм’я, конопляне, да полєпимо. [Які 
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вони були, як варенички?] Як варенікі, только шо пе-
клі на бляхах. Кип’ятком попарить, солому в пєч по-
стелить і шибаєм. Обливанці називалісь. [В  осушки 
мак терли?] В ступі, трошки примочуємо. Як варени-
чок. [З чим їх їли?] Хлопци поприходять, та позаби-
рають. Пеклі коржа, вєшалі на дрот – треба вкусіть і 
нє засмєяцца. І  стоїть один, а  я, як хочу того коржа 
вкусить, я єду «на коні» [на ковіньці], і дєвчата, і хлоп-
ци, всє, кожен: «Дєду, дєду, я  на ковінє єду». Як не 
засмієссе, то нормально, як засміїссе, то обмаже са-
жою, вимаже всю помазилом. Смєху! Пекли ще такіє 
шишки і ложили на стол пудрад. Водят уже хлопци 
собаку і собака хватає. Чию перву схватить, перва по-
йде замуж. [...] На Новий рік – Багата кутя з ячменю. 
Щедрували тільки на Новий рік. А зерно, що засіва-
ли, віддавали курам. [Частування на вечорницях.] На 
вечорниці збирались на холодного Миколи, на Різдво. 
Варили пшоняну кашу, яку били [розбивали горщик] 
на столі, як сідали обідати. Бив почотни хлопець. 
Кашу розбирали і їли, а черепки хлопці кидали на ді-
вчат.  [...] [Пшоняна каша]. Бабка розказувала, що як 
вона дівувала, то горщик з пшоняною кашею дівчата 
закопували весною на своєму кутку, щоб хлопці не 
минали. [Ніяких ритуальних дій чи слів не пам’ятає].

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пост 
перед Паскою  – сєм нєдєль Посту, то зветься Велікій 
Пост, то Спасітєлєв Пост, сєм нєдєль посту перед Пас-
кою. І  ото посєредині три неділі з половиною прихо-
дить того посту, називається Хресна недєля. І в середу 
пекли колись хрести із тєста. І того вже хрещика дер-
жим, покамєсть корова буде іті на пашу. Дак ото водич-
ки вона ковтне, ну, ше другіє люди давали і ту водичку, 
трошки святої в ведро і того хрестика. І тепер печом, 
і  дайом, як заоруєм. Коніку дайом, і  коровкі. Сорок 
святих. Клека гуляли. Дерев’яне таке, на подобіє таке 
ото хокея гуляют. Шайба та. Палкою ганяли. Куда нада 
було, то забивали того клека. Надо сорок вареніков, со-
рок пірогов. Хто пьок, а хто не пьок, може в кого і на-
лисника не було з чого спечи, не только пирога. [...] На 
Юрія брали паску, крашанки, що спеціально лишали на 
цей день від Паски, лушпиння зі свячених яєць, кістки 
зі свяченої риби і йшли у поле. На межі свого поля мо-
лились, обідали і закопували зі свого боку (але на межі) 
всі кісточки і лушпиння з яєць, щоб кріпки хліба були.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Петра пекли сир, мандрики у нас називались. 
Кажуть, хлєб. Туда яєчок, хто сахару, а я любила, на-
примєр, соллю його. Трошечки масла, да ото такою 
паленичкою да в легенький дух у пєч, так воно спе-
чецце, мандричка така. Так ото на Петра, як вже жене 
пастушок тиє корови [жене], мандричку йому вине-
сеш. Оце кожен по мандричці як дасть... А  може, не 
дають усе. Мо’ в кого й нема. Це ж таке. Мо хто і збере 
того сира, мо хто і не збере. В послєдніє годи то вже 
самі пасли. В послєдніє годи вже не чередовалі. Сталі 
лучче жить, пастухов не було. Пастухи не хотєлі пасті. 
На Спаса яблука посвітять та й їдять. Свячений мак 
держали на посів.

ПОМИНКИ Поминальні страви: сита [коливо], черво-
ний борщ з рибою або грибами, пшоняна каша. Ко-
лись на поминках не пили горілки зовсім. Як ставили 
на стіл кашу, то домашні просили у присутніх про-
щення за померлого: «Добріє людзе! У  всех просіць 

пращенія пакойний (пакойніща) [ім’я]», люди одка-
зують: «Бог прасціць» – і так три рази. А далі: «I йон 
(йана) всєм пращає».

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ [На хрестини] баба ва-
рила кашу і приносила. Баба руки мила, дак бабі по-
лотенце або хусточку ще давали. [Кашу з чого вари-
ли?] Пшоно колись було. Молоко, масло, яйца, сахар. 
[А прикрашали чим?] А нічим. У нас нічим. В горшках 
варили. [Як торгувались за кашу?] Хто болє заплатить, 
той кашу б’є. [Може, кум б’є?] Кум же винуждєн болє 
дать. Черепки в порог кидають, летять черепки через 
усіх. [Кому дають вершок, порожеллі?] Порожеллі.

с. Шибене
Записала Л. Артюх 14 жовтня 1994 р. 

 у с. Шибене Бородянського р-ну Київської обл. 
від Сидоренко Віри Андріївни, 1915 р. н.

ПОСТУВАННЯ На Великий піст коржи без сметани 
й масла, на олії пекли, різали, з маком товченим їли. 
У всякий піст таке їли, й у Спаса. А то коржі не соло-
дили, а їли до вареної сухої вобли. З картоплею.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Обід громадський 
коло церкви, Храм – на Покрову. Готують місцеві жін-
ки за домовленістю  – кожна якусь одну страву. Біля 
церкви у дворі великий стіл і лави, де люди з усього 
села обідають разом, у цей день дзвонять дзвони і піс-
ля служби батюшка, благословивши їжу, сідає разом з 
прихожанами за стіл. Готували: борщ червоний пісний 
з рибою і квасолею (все пісне готують, бо – п’ятниця, 
пісний день), каша гречана, картопля тушкована з гри-
бами і варена товчена, риба смажена, холодець із риби 
з грибами, «голуби» [голубці] у капустяному листі з 
рисом і грибами, капуста смажена з грибами і олією, 
кабачкова і баклажанна ікра, капуста квашена, солоні 
огірки, солоні помідори, компот і пиріжки з маком, на-
лисники з маком і медом. Другий стіл: борщ червоний 
пісний з рибою і квасолею, ікра кабачкова і баклажан-
на, оселедець під «шубою», солоні й мариновані гриби 
піддубці, вінегрет, капуста смажена з грибами, карто-
пля з грибами. риба холодна з грибами, риба смажена, 
вареники з маком і медом, наліснікі з маком і медом, 
наліснікі з сиром (беруть додому на завтра), струдні 
з маком (з учиненого тіста), пироги з рибою і гриба-
ми, картопляники, начинені грибами, плов з грибами, 
кисіль вишневий (з  консервованого компоту), узвар 
(до пирогів і налісніків), хліб чорний і білий, горілка й 
вино потроху. Співають псальми на божествені теми.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ На весілля коровай печуть в усіх, 
кроме тих, хто вже женився раз. На це збираються ко-
ровайниці – не вдови й не розводки. Не несуть із со-
бою нічого, ні яєць, ні муки. Шишки теж печуть рога-
тенькі або булочки кругленькі з коровайного тіста. Їх 
багато роблять. Ними не кличуть на весілля, а викли-
кають ними за подарки в перший день весілля. А тоді 
роздають разом з короваєм, кому не хватить короваю.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Діди справляють 
дома, а не на кладбищі. Варять, шоб було гаряче, хліб 
печуть або пироги. Діди – перед Трійцею, перед Ми-
хайлом, Кузьмою й Дмитром. Борщ варять завжди. 
І ложки кладуть на столі. Як поїдять, все на ніч лиша-
ють на столі, не прибирають, щоб «діди» [душі помер-
лих родичів] приходили вечерять. Колись (я ще в шко-
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Ілисника не було з чого спечи, не только пирога. [...] На Ілисника не було з чого спечи, не только пирога. [...] На 
Юрія брали паску, крашанки, що спеціально лишали на ІЮрія брали паску, крашанки, що спеціально лишали на 
цей день від Паски, лушпиння зі свячених яєць, кістки Іцей день від Паски, лушпиння зі свячених яєць, кістки 
зі свяченої риби і йшли у поле. На межі свого поля моІзі свяченої риби і йшли у поле. На межі свого поля мо
лились, обідали і закопували зі свого боку (але на межі) Ілились, обідали і закопували зі свого боку (але на межі) 
всі кісточки і лушпиння з яєць, щоб кріпки хліба були.Івсі кісточки і лушпиння з яєць, щоб кріпки хліба були.

О КАЛЕІО КАЛЕНІНДІДАРІАР
етра пекли сир, мандрики у нас називались. Іетра пекли сир, мандрики у нас називались. 

Кажуть, хлєб. Туда яєчок, хто сахару, а я любила, наІКажуть, хлєб. Туда яєчок, хто сахару, а я любила, на

М
пекли колись хрести із тєста. І того вже хрещика дер

М
пекли колись хрести із тєста. І того вже хрещика дер
жим, покамєсть корова буде іті на пашу. Дак ото водич

М
жим, покамєсть корова буде іті на пашу. Дак ото водич
ки вона ковтне, ну, ше другіє люди давали і ту водичку, 

М
ки вона ковтне, ну, ше другіє люди давали і ту водичку, 
трошки святої в ведро і того хрестика. І тепер печом, 

М
трошки святої в ведро і того хрестика. І тепер печом, 
і  дайом, як заоруєм. Коніку дайом, і  коровкі. Сорок 

М
і  дайом, як заоруєм. Коніку дайом, і  коровкі. Сорок 
святих. Клека гуляли. Дерев’яне таке, на подобіє таке 

М
святих. Клека гуляли. Дерев’яне таке, на подобіє таке 
ото хокея гуляют. Шайба та. Палкою ганяли. Куда нада Мото хокея гуляют. Шайба та. Палкою ганяли. Куда нада 
було, то забивали того клека. Надо сорок вареніков, соМбуло, то забивали того клека. Надо сорок вареніков, со-М-
рок пірогов. Хто пьок, а хто не пьок, може в кого і наМрок пірогов. Хто пьок, а хто не пьок, може в кого і на-М-
лисника не було з чого спечи, не только пирога. [...] На Млисника не було з чого спечи, не только пирога. [...] На 
Юрія брали паску, крашанки, що спеціально лишали на МЮрія брали паску, крашанки, що спеціально лишали на 
цей день від Паски, лушпиння зі свячених яєць, кістки Мцей день від Паски, лушпиння зі свячених яєць, кістки 
зі свяченої риби і йшли у поле. На межі свого поля моМзі свяченої риби і йшли у поле. На межі свого поля мо
лились, обідали і закопували зі свого боку (але на межі) Млились, обідали і закопували зі свого боку (але на межі) 
всі кісточки і лушпиння з яєць, щоб кріпки хліба були.Мвсі кісточки і лушпиння з яєць, щоб кріпки хліба були.

кабачкова і баклажанна ікра, капуста квашена, солоні 

М
кабачкова і баклажанна ікра, капуста квашена, солоні 
огірки, солоні помідори, компот і пиріжки з маком, наМогірки, солоні помідори, компот і пиріжки з маком, на
лисники з маком і медом. Другий стіл: борщ червоний Млисники з маком і медом. Другий стіл: борщ червоний 
пісний з рибою і квасолею, ікра кабачкова і баклажанМпісний з рибою і квасолею, ікра кабачкова і баклажан

Ф
Пост, то Спасітєлєв Пост, сєм нєдєль посту перед Пас

Ф
Пост, то Спасітєлєв Пост, сєм нєдєль посту перед Пас-
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кою. І  ото посєредині три неділі з половиною прихо Фкою. І  ото посєредині три неділі з половиною прихо- Ф-
дить того посту, називається Хресна недєля. І в середу Фдить того посту, називається Хресна недєля. І в середу 
пекли колись хрести із тєста. І того вже хрещика дер Фпекли колись хрести із тєста. І того вже хрещика дер- Ф-
жим, покамєсть корова буде іті на пашу. Дак ото водич Фжим, покамєсть корова буде іті на пашу. Дак ото водич- Ф-
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коло церкви, Храм – на Покрову. Готують місцеві жін

Ф
коло церкви, Храм – на Покрову. Готують місцеві жін
ки за домовленістю  – кожна якусь одну страву. Біля 

Ф
ки за домовленістю  – кожна якусь одну страву. Біля 
церкви у дворі великий стіл і лави, де люди з усього 

Ф
церкви у дворі великий стіл і лави, де люди з усього 
села обідають разом, у цей день дзвонять дзвони і пісФсела обідають разом, у цей день дзвонять дзвони і піс
ля служби батюшка, благословивши їжу, сідає разом з Фля служби батюшка, благословивши їжу, сідає разом з 
прихожанами за стіл. Готували: борщ червоний пісний Фприхожанами за стіл. Готували: борщ червоний пісний 
з рибою і квасолею (все пісне готують, бо – п’ятниця, Фз рибою і квасолею (все пісне готують, бо – п’ятниця, 
пісний день), каша гречана, картопля тушкована з гриФпісний день), каша гречана, картопля тушкована з гри
бами і варена товчена, риба смажена, холодець із риби Фбами і варена товчена, риба смажена, холодець із риби 
з грибами, «голуби» [голубці] у капустяному листі з Фз грибами, «голуби» [голубці] у капустяному листі з 
рисом і грибами, капуста смажена з грибами і олією, Фрисом і грибами, капуста смажена з грибами і олією, 
кабачкова і баклажанна ікра, капуста квашена, солоні Фкабачкова і баклажанна ікра, капуста квашена, солоні 

Е
від Сидоренко Віри Андріївни, 1915 р. н.

Е
від Сидоренко Віри Андріївни, 1915 р. н.

На Ве

Е
На Великий піст коржи без сметани 

Е
ликий піст коржи без сметани 

й масла, на олії пекли, різали, з маком товченим їли. 

Е
й масла, на олії пекли, різали, з маком товченим їли. 
У всякий піст таке їли, й у Спаса. А то коржі не солоЕУ всякий піст таке їли, й у Спаса. А то коржі не соло
дили, а їли до вареної сухої вобли. З картоплею.Едили, а їли до вареної сухої вобли. З картоплею.

Н ЕНА ЕА ПРЕСТОЛЬЕ ПРЕСТОЛЬНЕНЕЕЕ СВЯТОЕ СВЯТО
коло церкви, Храм – на Покрову. Готують місцеві жінЕколо церкви, Храм – на Покрову. Готують місцеві жін
ки за домовленістю  – кожна якусь одну страву. Біля Еки за домовленістю  – кожна якусь одну страву. Біля 
церкви у дворі великий стіл і лави, де люди з усього Ецеркви у дворі великий стіл і лави, де люди з усього 
села обідають разом, у цей день дзвонять дзвони і пісЕсела обідають разом, у цей день дзвонять дзвони і піс
ля служби батюшка, благословивши їжу, сідає разом з Еля служби батюшка, благословивши їжу, сідає разом з 
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лі була) баба, що померла, цілу ніч не давала спать – то 
діжку підбиває, то перекидає щось. Вона коли вмирала, 
то столю [стелю] зривали, бо наче відь ма була. Довго 
мучилась. А тоді, коли на Діди, то їх просять прийти, 
то вони зло не роблять. А то ми потім маком свяченим 
кругом хати сипали, шоб баба не ходила, і перестала 
ходить. То ж уже не баба, а щось зле, відьма наче. Хліб 
несуть на цвинтар на Провод» через тиждень і два дні 
після Великодня. Несуть ще й їжу: паску, пироги, кра-
шанки, вареники з маком, рибу. Правлять там службу 
й обідають. Колись всім селом разом сідали на краю 
кладбища  – стелили скатерті і складалися, хто чим. 
А тепер – коло могил своїх родичів. 

ХЛІБ Усе хлібом називали: й збіжжя, й муку, й хліб пече-
ний. А одну хлібину так і називали –«хлібини». Пекли 
з жита, бо добріше. А на свято – пироги з білого тіста. 
Пшеницю в нас не сіяли, а купували для млинців, па-
сок і пирогів. У голодовку (була у тридцять третьому 
[1933] й сорок п’ятому [1945] році) пекли хліб з чого 
попало, у кого що було – з вівса, ячменю. Зілля їли, лис-
тя, жолуді. Картоплею рятувалися, й лушпиння од неї 
їли. Вчиняли тісто шматком тіста з останньої випічки, 
робили розчину. Клали трохи солі, лили теплу воду, 
трохи борошенця. Сіяли муку над ночовками, а  над 
діжкою не сіяли. Діжка ще й досі в мене є. Тільки я вже 
не печу, бо здоров’я нема. Розчина кисне ніч, а вранці – 
мішу, мукички підсипаю, аж поки виміситься, щоб не 
липло. Тоді ще підходить і виробляю хлібинки й у фор-
мах (желізні, круглі, ребристі). Якщо пекли не у формі, 
а на черені, то викочували хлібини на подушці у муці, 
а тоді садовили на капустяне листя чи на кленове. Хліб 
чистіший, хоч і піч вимітаєш помелом. Хліб завжди ви-
робляли з мукою. Пекли раз на тиждень по шість–сім 
буханок. Їли тільки самі, худобі ніколи хліб не давали, 
тільки висівки. Зараз вже хліб в селі не печуть, у лаві 
беруть, а пироги печуть. Пекла хліб головна хазяйка, 
вона ж учила молодих. Хліб у піч садили так, щоб хлі-
бини не зросталися, як підійдуть. Коли був голод, або 
недорід, то пекли й з висівками, жолудями, тертими 
картопляними лушпайками. Прісний хліб – це коржі з 
білої муки на соді чи з  яйцем. Найпухкіші – на кисля-
ку. Смажили на сковороді на олії. В піст – без яйця й 
сироватки, смажили на олії, а бувало, що пекли просто 
на черені в печі. Робили й коржики на соді з сметаною, 
маслом. Перед випічкою хліба пекли свіженьку пере-
пічку – подпалку. Тісто зійшло, взяла тіста, на сково-
роду мащену розплескали, на два боки повернули – на 
жару перед полум’ям спекли – і подпалка готова. Таке 
воно смачне, їли з сметаною, ряжанкою, шкварками чи 
й так добре їли. Пекли в будь-який день, не примічали. 
Не пекли тільки в неділю й у празники. П’ятницю не 
дотримувались, пекли. Тільки прати в жлукті не мож-
на в п’ятницю. Не прали. Якщо забували хлібинку чи 
пиріжок у печі, то називали його «забутній хліб». Люди 
його не їли, з ним квас робили з виставками. А то ж 
хліб неїстівний. Хліб їли з усіма стравами, «хліб – усьо-
му голова». Хліб берегли, називали «святим». Боже 
спаси, щоб упав хліб, як хто упустив, то підніма, об-
дмухне і поцілує. Однак треба з’їсти. Не доїсти шматок 
хліба гріх. Кажуть, шо він буде ганятись за тобою вно-
чі. Треба, як надкусив, – доїсти. Крихти додолу не змі-
тали, а кидали в помийницю поросяті. І од паски крих-
ти – поросяті. Можна їх і свиням, і корові, спеціально 
дають, щоб худоба здорова була. Хлібину треба класти 

догори шкуриною, донизу – сподом. А перевертать до-
гори коренем не можна  – переведеться. Як хто хліба 
просить, то дають: і старцям, і всім, якщо є. За «Отче 
наш», за спасіння своєї душі й своїх мертвих. Розчину 
не позичали, у всіх своя була, а вогонь з печі (жарину) 
позичали. Печуть паски, булки, струтні. Струтень – з 
білого розчиненого тіста. Розкачаєш тісто, як коржа, 
накладеш тертого солодкого маку, повидло, «подушеч-
ки» (конфети) чи халву, загорнеш у сувій, зверху яєч-
ком помастиш – і печеш на блясі. Пироги пекли у не-
ділю чи у свято. Начиняли сиром, повидлом капустою 
смаженою, потрошками, квасолею з маком солодким, 
а  з печеним гарбузом не пекли. Їдять з компотом на 
останню страву. Хлібом годують кішку й собаку. Ко-
лись же хліб був великий – колос од колінця ріс. А тоді 
люди розгнівили Бога, він і покарав їх тим, що колосок 
малий став. Бо то коти й собаки плакали й скавчали, й 
нявчали, й тоді Бог зглуївся над ними й на їхню долю 
оставив отой маленький. Тепер ми їхній хліб їмо.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ З  хлібом ідуть завжди на першу 
оранку, на сівбу – засівки. Корову виганяють вербною 
лозою з хлібчиком на першу пашу і дають їй цього 
хліба. [...] Після похоронного обіду, всяких поминок, 
Проводів роздають хліб, пирожки (на Проводи – кра-
шанки) людям. А  з їжі, якщо останеться, то й додо-
му забирають – не пропадать же! Під хрест на моги-
лу кладуть хліб, ставлять стопку водки й яйця. Було 
мені таке, що приснився покійний чоловік, та й каже: 
«Я тебе на воротях виглядав, де ти була, чого на Про-
води не прийшла?!». А я була на могилі, тільки йшла 
до неї не тою дорогою, що мертвого несли, а навпрос-
тець стежкою. То тепер хожу так, як його заносили на 
кладбище. А колись снився, шо в дворі замітає. Про-
сив хліба. Так то треба поминки зробить і хліб роз-
дать. Я так і зробила. А ще роздають хліб, не печення, 
після обіду [поминального], після дев’ятин і сорочин. 
Хліб усюди, й на свадьбу несуть хліб-сіль усі гості.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Коли в жінки місячні, то не роз-
чиняє хліб, а  просить когось  – сестру чи матір. Хто 
нездужий після родів, то теж хтось пече, поки вона 
оздоровлюється,  – чи баба, чи хто.  [...] Не їдять ко-
мах, личинок, слимаків, кішок, собак. Конину не їли 
ніколи, тільки хіба що з голоду після визволення села 
у войну. Голод великий був, то й коростяву конину їли, 
й траву. А так тільки татари її їдять, бо в неї ж м’ясо 
синє. Як курка завіситься на плоті, то треба дорізати. 
А як задушиться, то закопують, гидують. Треба, щоб 
кров зійшла, а  не по мясу пішла. А  як задавлена, то 
кров по м’ясу піде. Того не слід їсти.

ПОСУД, НАЧИННЯ А  на Чистий четвер миємо діжку 
до схід сонця. Виносимо надвір, ставимо над покуттю. 
Накривають рушником, кладуть хлібину. Стоїть, поки 
сонце зійде, а тоді вносять у хату.

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Яцьки

Записала З. Гудченко 13 липня 2008 р. 
 у с. Яцьки Васильківського р-ну Київської обл.  

від Сайтнюк Наталі Степанівни, 1928 р. н.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [На снідання що готували?] Хто 
що. Хто там купить цукерочок, пранічків тарілку, хто 

http://www.etnolog.org.ua

І
бини не зросталися, як підійдуть. Коли був голод, або 
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бини не зросталися, як підійдуть. Коли був голод, або 
недорід, то пекли й з висівками, жолудями, тертими Інедорід, то пекли й з висівками, жолудями, тертими 
картопляними лушпайками. Прісний хліб – це коржі з Ікартопляними лушпайками. Прісний хліб – це коржі з 
білої муки на соді чи з Ібілої муки на соді чи з яйцеІяйце
ку. Смажили на сковороді на олії. В піст – без яйця й Іку. Смажили на сковороді на олії. В піст – без яйця й 
сироватки, смажили на олії, а бувало, що пекли просто Ісироватки, смажили на олії, а бувало, що пекли просто 
на черені в печі. Робили й коржики на соді з сметаною, Іна черені в печі. Робили й коржики на соді з сметаною, 
маслом. Перед випічкою хліба пекли свіженьку переІмаслом. Перед випічкою хліба пекли свіженьку пере
пічку – подпалку. Тісто зійшло, взяла тіста, на сковоІпічку – подпалку. Тісто зійшло, взяла тіста, на сково
роду мащену розплескали, на два боки повернули – на Іроду мащену розплескали, на два боки повернули – на 
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а на черені, то викочували хлібини на подушці у муці, 

М
а на черені, то викочували хлібини на подушці у муці, 
а тоді садовили на капустяне листя чи на кленове. Хліб 
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а тоді садовили на капустяне листя чи на кленове. Хліб 
чистіший, хоч і піч вимітаєш помелом. Хліб завжди ви
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робляли з мукою. Пекли раз на тиждень по шість–сім 
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робляли з мукою. Пекли раз на тиждень по шість–сім 
буханок. Їли тільки самі, худобі ніколи хліб не давали, 
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буханок. Їли тільки самі, худобі ніколи хліб не давали, 
тільки висівки. Зараз вже хліб в селі не печуть, у лаві 
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тільки висівки. Зараз вже хліб в селі не печуть, у лаві 
беруть, а пироги печуть. Пекла хліб головна хазяйка, Мберуть, а пироги печуть. Пекла хліб головна хазяйка, 
вона ж учила молодих. Хліб у піч садили так, щоб хліМвона ж учила молодих. Хліб у піч садили так, щоб хлі-М-
бини не зросталися, як підійдуть. Коли був голод, або Мбини не зросталися, як підійдуть. Коли був голод, або 
недорід, то пекли й з висівками, жолудями, тертими Мнедорід, то пекли й з висівками, жолудями, тертими 
картопляними лушпайками. Прісний хліб – це коржі з Мкартопляними лушпайками. Прісний хліб – це коржі з 

м. Найпухкіші – на кисляМм. Найпухкіші – на кисля
ку. Смажили на сковороді на олії. В піст – без яйця й Мку. Смажили на сковороді на олії. В піст – без яйця й 
сироватки, смажили на олії, а бувало, що пекли просто Мсироватки, смажили на олії, а бувало, що пекли просто 
на черені в печі. Робили й коржики на соді з сметаною, Мна черені в печі. Робили й коржики на соді з сметаною, 
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діжкою не сіяли. Діжка ще й досі в мене є. Тільки я вже 

Ф
діжкою не сіяли. Діжка ще й досі в мене є. Тільки я вже 
не печу, бо здоров’я нема. Розчина кисне ніч, а вранці – 
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не печу, бо здоров’я нема. Розчина кисне ніч, а вранці – 
мішу, мукички підсипаю, аж поки виміситься, щоб не 
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мішу, мукички підсипаю, аж поки виміситься, щоб не 
липло. Тоді ще підходить і виробляю хлібинки й у фор Флипло. Тоді ще підходить і виробляю хлібинки й у фор- Ф-
мах (желізні, круглі, ребристі). Якщо пекли не у формі, Фмах (желізні, круглі, ребристі). Якщо пекли не у формі, 
а на черені, то викочували хлібини на подушці у муці, Фа на черені, то викочували хлібини на подушці у муці, 
а тоді садовили на капустяне листя чи на кленове. Хліб Фа тоді садовили на капустяне листя чи на кленове. Хліб 
чистіший, хоч і піч вимітаєш помелом. Хліб завжди ви Фчистіший, хоч і піч вимітаєш помелом. Хліб завжди ви- Ф-
робляли з мукою. Пекли раз на тиждень по шість–сім Фробляли з мукою. Пекли раз на тиждень по шість–сім 
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шанки) людям. А  з їжі, якщо останеться, то й додо
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шанки) людям. А  з їжі, якщо останеться, то й додо
му забирають – не пропадать же! Під хрест на моги
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му забирають – не пропадать же! Під хрест на моги
лу кладуть хліб, ставлять стопку водки й яйця. Було 
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лу кладуть хліб, ставлять стопку водки й яйця. Було 
мені таке, що приснився покійний чоловік, та й каже: Фмені таке, що приснився покійний чоловік, та й каже: 
«Я тебе на воротях виглядав, де ти була, чого на ПроФ«Я тебе на воротях виглядав, де ти була, чого на Про
води не прийшла?!». А я була на могилі, тільки йшла Фводи не прийшла?!». А я була на могилі, тільки йшла 
до неї не тою дорогою, що мертвого несли, а навпросФдо неї не тою дорогою, що мертвого несли, а навпрос
тець стежкою. То тепер хожу так, як його заносили на Фтець стежкою. То тепер хожу так, як його заносили на 
кладбище. А колись снився, шо в дворі замітає. ПроФкладбище. А колись снився, шо в дворі замітає. Про
сив хліба. Так то треба поминки зробить і хліб розФсив хліба. Так то треба поминки зробить і хліб роз
дать. Я так і зробила. А ще роздають хліб, не печення, Фдать. Я так і зробила. А ще роздають хліб, не печення, 
після обіду [поминального], після дев’ятин і сорочин. Фпісля обіду [поминального], після дев’ятин і сорочин. 
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нявчали, й тоді Бог зглуївся над ними й на їхню долю 
оставив отой маленький. Тепер ми їхній хліб їмо.
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оранку, на сівбу – засівки. Корову виганяють вербною Еоранку, на сівбу – засівки. Корову виганяють вербною 
лозою з хлібчиком на першу пашу і дають їй цього Елозою з хлібчиком на першу пашу і дають їй цього 
хліба. [...] Після похоронного обіду, всяких поминок, Ехліба. [...] Після похоронного обіду, всяких поминок, 
Проводів роздають хліб, пирожки (на Проводи – краЕПроводів роздають хліб, пирожки (на Проводи – кра
шанки) людям. А  з їжі, якщо останеться, то й додоЕшанки) людям. А  з їжі, якщо останеться, то й додо
му забирають – не пропадать же! Під хрест на могиЕму забирають – не пропадать же! Під хрест на моги
лу кладуть хліб, ставлять стопку водки й яйця. Було Елу кладуть хліб, ставлять стопку водки й яйця. Було 
мені таке, що приснився покійний чоловік, та й каже: Емені таке, що приснився покійний чоловік, та й каже: 
«Я тебе на воротях виглядав, де ти була, чого на ПроЕ«Я тебе на воротях виглядав, де ти була, чого на Про
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з дому пряженю пряжуть, кисіль молочний. Ну, воб-
щем, хто що. Вареники. [Що таке пряженя?] А  яйця 
жарені. Яйця й усе. А січас свадьба така...

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [Чи пекли на Про-
води паски?] Пирожки я печу. Найбільш я печу пи-
рожки. А цей год то пекла такі бабочки в таких коро-
бочках. Таке, здобне, робила. Мене мати, було, учить: 
«Як я, – каже, – дочко, вмру, шоб мене не поминали 
цукерками, праніками, пом’яни мене пирожком, кус-
ком хліба. І яйцем».

ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН
с. Зрайки

Записали Т. Зубрицька та Р. Свирида  
20 листопада 1994 р.  

у с. Зрайки Володарського р-ну Київської обл.  
від Драчевської Марії Іванівни, 1904 р. н.,  

Драчевської Параски Петрівни, 1924 р. н.,  
та Зборовської Федоски Сергіївни, 1910 р. н., 
переселенок із с. Рудня-Вересня колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ан-
дрія. Дєвки в Рудні-Вересні пампушки печуть, вно-
сять там кружка якого, кладуть кругом тиє пампуш-
ки, впускают собаку. І чию вперед возьме пампушку 
собака, да ззєсть, та замуж пойде. [Чи гукали долю?] 
Гукалі. Чобот перешибувалі через хату і гукают долю. 
А хлопци стережут да одзиваюцце. Дівчата коржі пе-
чут, а  хлопци прийдуть да покрадуть. Моя нєвєстка 
ця покойна. Збираліса да коржов напеклі, да водкі, да 
вечеру готовілі, а хлопци прішлі да вкралі тиє коржи, 
да поєлі. Гулялі. Коржа прив’язуют на мотузину. Да ви-
лошніка бере да єде. Только реготу повно. Квача зро-
блят такого, в сажу вмажут його. Ну да єде, под’єжжає 
до того коржа:

– Куда єдеш?
– До млина.
– Що везеш?
– Мех.
– А що в мешку?
– Смех.
– А засмеїсся чи нє?

А не можна видержат. От його по лбу квачем, як за-
смеїцца. А друге таке, що не засмеїцца. [...] До Різдва 
варили Кутю і ставили на покуті на соломку чи сіно. 
Як несли кутю, то кликали: «Морозе, Морозе! Іди куті 
їсти!». Пеклі пірогі, пампушкі, варили варенікі, киселі.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Дєди були осінні – 
Кузьмині і Михайлові, [а ще] Троєцькі і послє Паски. 
Але вже справляли не всі. Варили усе посне на Дєди: 
борщ, рибу, гриби, пампушки з олєєм, увечері роблять 
ситу – розводять з водою мед і кришать хліб. Стоїть 
усе на столі. Починають вечерю з сити, по три ложки. 
Як сідають до вечері, то кажуть молитву, кличуть «дє-
дов» до вечері [забула як]. Після вечері кругом стола 
кладуть ложки для «дєдов». З  кожної страви відкла-
дають по ложці в окрему миску і на ранок несуть до 
річки. На ніч накривали вечерю настольником. Зран-
ку доїдають ситу.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Прийшли вони до-
дому, а  там вже гості поприходили. Баба кашу на-
варила. Отакий горшок великий. Тепер нема і каші 
в чом варит. Немає горшков. Там уже цукерок на-
кладе, каліною пообставляє кругом гарною такою, 
да принесе ж. [Торгувались за кашу?] Каждий гроші 
кладе. Кто больш покладе грошей, той поб’є. А  кум 
саме больш кладе грошей. І це гопне єє об стол. Че-
репки – в порог, в порог. [А вершечок кому?] Матері  
дитини.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Юрія. 
Качаліся по житу. [Для чого?] Щоб дужиє булі да здо-
ровиє, да гарниє. Яйця бралі, яєшню жарилі. По чет-
вертушци, да випивалі, да оце і всьо.

с. Лобачів
Записали З. Гудченко та Р. Свирида  

21 листопада 1994 р. у с. Лобачів  
Володарського р-ну Київської обл. 

Павлюк Анастасії Архипівни, 1915 р. н., 
та прихожан церкви Архангела Михайла

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Катерини дівчата варять кашу, збираються і готу-
ють вечерю у любої в хаті. Каша пшоняна, з  маком. 
Виносять горшка з кашею надвір, ставлять на кілок 
і гукають: «Доле, доле! Йди до мене кашу їсти!». Так 
три рази. На Катерини дівчата варили кашу і воро-
жили, викладали потроху на кілки кашу і ворожили: 
«Удівець, молодець, удівець, молодець...». На Варвару 
старі жінки варять обід і читають про Варвару. Зно-
сяться на вечерю, все пісне – борщ з грибами, каша, 
вареники з капустою, горох. Варвари – дуже великий 
піст, трошки квасолі, буряк – такий підлів, чарки не 
було. На Андрія дівчата пекли калату  – прісний со-
лодкий корж з маком, вишні кладуть і цукерки. З річ-
ки в роті несуть води, щоб замісити пампушки. Як 
спечуть пампушки, розстелюють рушник, кладуть 
пампушки, тоді заводять собаку і дивляться, чиї вона 
візьме. Тоді виймають калату і прив’язують до сво-
лока. Їден їде на коцюбі, а другий стоїть коло калати  
з квачем: 

– Діду, діду! 
Я до тебе їду. 
Буду калату кусати!
– А я впишу!
– А я вкушу!

Збиралися дівчата на вечорниці  – вишивали поли-
ки до сорочки. Та кужіль пряде, а  та вишиває. Тоді 
приходять хлопці, вечеряють вареники, тоді стелять 
спать. [На Святвечір] на покуті стелять сіно, ставлять 
сніп перший з поля, горщик з кутею і зверху буханець. 
Як несуть із печі кутю на покуть, то кажуть: «Кво-кво-
кво! Іде кутя на покутя, кво!». І  всіх дітей почубає, 
щоб курі чубились. На вечерю на кутю варять усе піс-
не. Перед вечерею проказували молитву «Отче наш». 
Після того батько бере ложку куті і тричі кличе: «Доле, 
доле! Йди до мене вечерять!». Спершу їдять кутю, тоді 
капусняк, рибу, на останку їдять грушки. Для мертвих 
все лишають на столі, кладуть ложку чисту, цілушку 
хліба, грудочку солі, ставлять чарку горілки. На дру-
гий день те все віддають комусь чи корові згодують. 
Кожен старається кутю їсти в себе вдома. Страви різд-
вяні На зимові святки печуть книші.

ВОЛОДАРСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua
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ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Аркадіївка

Записали З. Гудченко, Р. Свирида та Т. Зубрицька  
18 листопада 1994 р. у с. Аркадіївка  

Згурівського р-ну Київської обл. 
від Чалої Ольги Савівни, 1918 р. н.,  

Михайленко Ольги Кузьмівни, 1917 р. н.,  
переселенок із с. Роз’їждже колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл., 
Кривенок Анастасії Іванівни, 1918 р. н., 

 переселенки із с. Рудьки колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл., 

та Островської Ольги Федорівни, 1919 р. н.,  
переселенки із с. Буряківка колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
св.  Андрія дівчата пекли пиріжки з конопляним 
сім’ям, пекли коржа, «бугая» (кожна дівка свойо-
му хлопцю, як є), начинений маком чи конопляним 
сім’ям. Хлопці несли випивку і замовляли музику  – 
гармошку і бухало. Дівчата варять вечерю: картоплю, 
м’ясо, деруни, вареники з сиром, з грушами, з маком, 
капусту з м’ясом (капуста різалась на шматочки). 
Коли вариться  – танці («Полька», «Краков’як», «Но-
жиці, «Кадрель», «Карапет», «Коробочка», «Наречень-
ка»). Коржа кусали до вечері. До коржа скаче на кове-
ню [кочерзі]. А вони вже видумляють, щоб засміявся. 
Як засміється, то вимаже квачом з сажею. Далі вечеря-
ють, «бугая» роздають. [...] Варили три куті. Вершок з 
куті знімали і на ранок після вечері несли корові, щоб 
такий вершок осідав у молоці. Протів Нового году 
стелили на стіл куля, а на ранок обв’язували цією со-
ломою дерева. Як ідуть щодрикать, печуть млинчікі і 
роздають.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Петра пекли хліб і сирники. Сирники мазали 
маслом і давали пастушкам.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Поминальні вече-
рі  – «Діди» називались  – Троєцьки, Дмитрові, Кузь-
мині і Михайлові. Вечерю готували пісну у п’ятницю 
проти празників – Тройці, Дмитра, Кузьми й Дем’яна, 
Михайла. Починали вечерю з сити – розведений у воді 
мед і покришений білий хліб. Спочатку брали по дві 
ложки сити, а третю ложку – в кінці вечері. Недоїдене 
лишали на столі, щоб було «дідам». На ранок у суботу 
готовили вже скоромне і називалось «баби».

ПОМИНКИ Після могилок, як прийдуть до хати, ми-
ють руки. Роблять поминальний обід. Як не в пост, то 
готовлять усячину. А в пост – то все з олєєм – борщ, 
каша, капуста. На поминальний обід роблять канун: 
вода, мед, покришений біленький хліб. Канун їдять по 
три ложки, чарку горілки п’ють по три рази.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ В  лісі збирали гриби: білі гриби, 
маслюки, рижики, зельонки, лисички, подосиновики, 
бабки, опеньки. Сироїжки не брали. Збирали ягоди: 
черниці, зємляніка, клюква, маліна, каліна, ожина, бу-
яки [лохина]. Сушили гриби, ягоди на печі. Посипали 
гриби борошном, щоб не приставали. Гриби сушили 
в печі на бляхах. Ще як крепко не досохне, в’язали у 
низки – і до сонця. 

НАПОЇ Кисіль – молочний, і з груш. Квас – вичиняється 
хліб, кисне два дні, щоб аж червоне тісто було, пере-
кисне. Тоді – в піч. Розламується на шматки, залива-
ється в діжечку водою. Лили воскожатину (як віск дав-
лять) або ячмінь перепалений. Стояло, поки вкисне.

с. Вознесенське *
Записала З. Гудченко в серпні 1994 р.  

у с. Жовтневе Згурівського р-ну Київської обл.  
від Радкевич Марії Пилипівни, 1914 р. н.,  
та Радкевич Марії Петрівни, 1933 р. н.,  

 переселенок із с. Іллінці колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Радовніца  – у ві-
второк, після Великодня через тиждень. На кладови-
ще несуть вареники, наліснікі. Священик поблагосло-
вить їжу, яка розкладена рядами. Діди відбувалися на 
Радовніцу, Тройцю, Михайла, після коляд, і  на пост. 
На панахиду клали сахар, хліб, компот, яблука, гроші.

с. Пасківщина 
Записали Т. Зубрицька та Р. Свирида  

18 листопада 1994 р.  
у с. Пасківщина Згурівського р-ну Київської обл.  

від Хоменко Ольги Семенівни, 1910 р. н.,  
Гаращенко Євдокії Григорівни, 1924 р. н., 

та Шевель Єфросінії Василівни, 1925 р. н., 
переселенок із с. Стечанка колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрея обліванці пеклі, як пирожки із запареної жит-
ньої муки з конопляним сім’ям. Хлопцам, на кого злії, 
пекли обліванці з лушпайками. Збирались на вечур-
кі, коржа пеклі, кочають і печуть сухий, що і сокирою 
не врубаєш. Чіпляли його на трамки і кусали. «Бугая» 
пеклі: першого доброго, а другого поганого, того, що 
хлопці шукають. Доброго ділили. На вечурках воро-
жили, вискочуть із хати і кидали чобіт через хату: 
«Доле моя, доле! Попадись у мій чобіт!». Масляна  – 
варенікі варілі, скоромного вже не їли. «Як Маслена 
дев’ята, то зима проклята».

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Петра пастухам виносили мандрику  – пекли 
із сиру і яєць. У теї, хто не дав пастухам, коровка ви-
ліняє, а в тої, хто дав, – нє.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Хрестини в піст не ро-
блять, тільки в мясоїд. До церкви дитину несе кума. 
В церкві батюшка хрестить, дає куму, кума бере в кума 
і несе додому. Баба варить борщ і кашу з пшона, мас-
ла, молока, яєць. Після того, як поїдять хазяйчине, ка-
жуть: «Давай бабине». Баба насипає борщ. Далі замість 
каші підставляє картоплю в горшку. Прибрана, як 
каша, квітками. Шуткують так. Далі кум б’є кашу [роз-
биває гощик із кашею]. Каша в горшку вмотана в хуст-
ку (баба, коли варить кашу, висипає з нового горшка 
пшоно, мастить старий горшок, щоб не пристало, а по-
тім ставить в піч кашу в старому горшку). Коли горщок 
розбивається, каша, як пасочка, залишається [цілою]. 
Кум вершка зрізає і дає породіллі. Черепки кидають в 
поріг, куди заходять в хату. Кашу роздають усім і їдять.

* До 2016 р. – с. Жовтневе.

http://www.etnolog.org.ua
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ньої муки з конопляним сім’ям. Хлопцам, на кого злії, Фньої муки з конопляним сім’ям. Хлопцам, на кого злії, 
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с. Пасківщина Ес. Пасківщина 
Записали Т. Зубрицька та ЕЗаписали Т. Зубрицька та 

у с. Пасківщина ЗгурівськЕу с. Пасківщина Згурівськ
від Евід ХЕХоменко ОЕоменко ОХоменко ОХЕХоменко ОХ
Гаращенко Євдокії Григорівни, 1924 р. н., ЕГаращенко Євдокії Григорівни, 1924 р. н., 

ШЕШевеЕевель Єфросінії Василівни, 1925 р. н., Ель Єфросінії Василівни, 1925 р. н., евель Єфросінії Василівни, 1925 р. н., евеЕевель Єфросінії Василівни, 1925 р. н., еве
переселенок із с. Стечанка колишнього Епереселенок із с. Стечанка колишнього 
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ПОМИНКИ На стіл ставили ситу і хліб. Люди прихо-

дять, читають «Отче наш» і «знамаються» з покійни-
ком [цілують лоб, руки і ноги]. Це вечір покійного. 
Люди приносять цукор і три дрібочки сиплять в ситу 
[своїм покійним родичам]. Приносять хліб, пироги, 
яблука. На вечір готують борщ. Першою подають 
ситу. Потім розходяться. [...] На поминки [обід поми-
нальний] готують ситу, борщ, кашу пшоняну. Як по-
хорон в піст, то все готують з олією. Читають «Отче 
наш», «Царство небесне» і сідають обідать. Потім  – 
усім родичам «Благодарство» співають, а покійнику – 
«Царство небесне».

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Троєцькі, Дмит-
рові, Кузьмині, Михайлові Дєди. Варять три стра-
ви  – борщ, кашу і кисіль, а  ще вареніки з грушами. 
У п’ятницю до вечора не їдять. Розводять ситу з медом 
у мисці, ставлять на столі і ложку кладуть – прийдуть 
«діди» пить. Починають вечерю із сити по три ложки, 
потім їдять борщ, тоді – кисіль. Після вечері не приби-
рають на столі, ще накладають на стіл ложку кожному, 
хто вмер. На ранок що доїдають, а що викидають.

с. Стара Оржиця
Записали Л. Артюх та З. Гудченко  

у жовтні – листопаді 1994 р. у с. Стара Оржиця 
Згурівського р-ну Київської обл.  

від Лутченко Пелагеї Гаврилівни, 1913 р. н.,  
Ющенко Олександри Карпівни, 1918 р. н.,  

переселенок із с. Іллінці колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл., 

та Лагерчук Олександри Олександрівни, 1928 р. н.,  
родом із с. Рудня Іллінецька колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ На хрестини баба кашу 
варить – масло, яйця, сахар, молоко, пшоно. Кум роз-
биває [горщик з кашею]. Крутенька, її розоб’є, вона 
стоїть. А зверху квітки, калину. Платком баба накидає, 
а кум розбиває, а тоді кум вершечка зріже, да дає вже 
породіллі. А черепки у нас молодим жонкам в пелени, 
шоб дітки водились. Денце не використовували. Кум 
найбільш кидав грошей. Гроші йшли на дитину. На 
хрестини зразу обідали, а тоді кашу били. Столи у нас 
як от на свадьбу, так і на хрестини готовили: борщ не 
варили. картопля, котлети, голубці, холодне. Риба – й 
холодне, й жарена, усе буває. 

ПОМИНКИ Коли йдуть люди прощатися з покійним, то 
йдуть не з хлібом, а несуть чи то конфети, чи пряники. 
Або яйця, в кого є. Яблука. А як нещасне яке, чи бідне, 
тоді вже несуть усе: й муку, і м’ясо, усе й хліб, і сир, 
і сметану – наче помагають. Усе, шо треба на поминки. 
Все це кладуть на стол. А муку вже оддають хазяйці 
там, тій шо готовить. Готовили в хаті і сусід. Кухарок 
не кликали, а сусіди збиралися й готовили. Й хазяйка 
теж шось робить. У мене як хазяїн умер, то в мене до-
чок п’ять, то вони з’їхались, то самі й готовили. Ко-
лись раньше готовили: пампушки пекли на дрожчах, 
вареники варили, борщ обязательно, в перву очередь 
борщ, кашу, квасолю (варили да й усе, як у м’ясної, 
то з м’ясом, а як у пост, то з олією). Остання страва 
в нас – каша й кисіль. Горілку й колись давали, мало. 
Моя мати стара казала, шо за її пам’яті то не давали 
випить, а тоді вже стали пить на поминках. Бо не було 
водки. А варили груші, да ізвар [узвар]. Вона казала 

шо як і замуж ішла, то в неї тільки дві пляшки горілки 
було, то давали тільки главарям, а то узвар із груш був. 
То це, каже, узваром весілля відбували. А коли ховали, 
посипали услід покійному житом. Надворі посипали, 
як починали з хати виносить. Сипали за їм і аж за по-
рог. Колись як батюшка йшов, то де його родня, то там 
уже ставали, навпроти покійного родні. На кладбищі 
прощалися, закопували, хліб не ломили, а  тут вже, 
в  цьому селі ломлять і роздають. А  в нас було цілу 
хлібину на кладбище беруть і цілу хлібину оддають 
тому, хто бідний. Старцям. Це ту хлібину, шо на віку 
несли. На обід [поминальний] ідуть люди, батюшка 
не ходить. Кличуть на обід людей. А тоді вертаються 
люди додому. Кличуть. Приходять не всі. Кличуть і на 
інші поминки: на дев’ять днів і на сорок днів. У кого є 
возможность, то йде, а як нема, то й не йде. От так од-
бувають. Як знайдеться на обід який чужий чоловік, 
прошак чи старець, чи подорожній, то то добре. Як 
нищий прийде, дак добре, а шо воно означає, дак, Бог 
його знає. Після кладбища руки миють, утиральником 
утирають, а тоді йдуть за стіл. Після обіду кажуть по-
койному: «Царство небесне». Не співають, молимось. 
Устають усі і виходять. Нікому нічого не роздають. Бу-
вало, шо кликали після обіду діток за стіл, шоб вони 
подоїдали те, шо осталося. Кажуть, шо дуже хорошо, 
як дітки пообідають, а Бог його знає, для чого це. Ді-
тки й чужі, й свої. Як колись була біднота, да не було 
чого їсти, а в нас село маленьке, як умре хтось, то нас 
уже стоїть там. Усі позбираємось, і  хлопці, і  дівчата, 
і всі ждали, покаместь старих випустять з хати, а нас 
уже заберуть, шоб ми поїли. А це давній звичай, ста-
ринний звичай. Це для покойного хорошо. На другий 
день на могилку снідать несли, й тепер носять. Несуть: 
пляшку, печення, шось прикусить. Ситу до могилки 
не брали. А  дома робили. Водичка з медком або са-
харцем і п’ять-вісім шматочків хліба покришать, шоб 
ріденьке було. Певча до могилки йде, шось поспеває, 
каже хазяйка: «Ходіть усі на обід». До хати йдуть обі-
дають. І дев’ять, і сорок у хаті обідають. Як садяться за 
обід, зараз виймають борщ, і пара йде, і тоді садять-
ся і обідають, і панахидку одслужують. Як на обіді в 
кого хлібчик упаде чи ложка, то піднімать не можна. 
То для покойного вже падає. То йому чогось не хватає, 
то його ложка чи окрайчик і падає. Може, й правда це.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Діди [поминальні 
дні]  – чотири суботи: первії  – Лукині (Лука), потом 
Змитрові [Дмитрові], а  це Кузьма був, а  в понеділок 
Михайло буде, то в суботу  – Михайлові діди. Як у 
кого больші: в Оржиці – Дмитрові, а в нас – Михай-
лові. А Кузьмині, кажуть, це католицькі. Готовлять все 
посне. Солодку водичку поставлять – сита. Кашу ва-
рили, борщик повненький, і  налісники посні, кисіль 
повненький варять. Вареники посні варять. І це вже 
для своїх, беседи не ходять. Увечері не положено ніку-
ди йти у чужу хату. Не йдуть. З столу не прибирають. 
Для «дідів», щоб вони приходили вечерять. Аж вранці 
прибирають. Стариї люди кажуть, шо колись правду 
«діди»вечерять ходили. А буває, шо колись ложками 
трахкає десь шось таке. А не оставить вечерю на сто-
лі – нехорошо. Колись розказувала мені баба Саня Ко-
ришчина. Каже, купляла я в Рудні кулі – хату крить. 
Колись умерла мені мати і умерла сестра. Це вже ко-
лись, не сьогодні вони вмерли. А  кажуть: сьогодні 
Дєди, треба варить вечерять «дєдам». А я кажу: «Ой, 
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шоб дітки водились. Денце не використовували. Кум Мшоб дітки водились. Денце не використовували. Кум 
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Фчого їсти, а в нас село маленьке, як умре хтось, то нас Фчого їсти, а в нас село маленьке, як умре хтось, то нас 
уже стоїть там. Усі позбираємось, і  хлопці, і  дівчата, Фуже стоїть там. Усі позбираємось, і  хлопці, і  дівчата, 
і всі ждали, покаместь старих випустять з хати, а нас Фі всі ждали, покаместь старих випустять з хати, а нас 
уже заберуть, шоб ми поїли. А це давній звичай, стаФуже заберуть, шоб ми поїли. А це давній звичай, ста
ринний звичай. Це для покойного хорошо. На другий Фринний звичай. Це для покойного хорошо. На другий 
день на могилку снідать несли, й тепер носять. Несуть: Фдень на могилку снідать несли, й тепер носять. Несуть: 
пляшку, печення, шось прикусить. Ситу до могилки Фпляшку, печення, шось прикусить. Ситу до могилки 
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утирають, а тоді йдуть за стіл. Після обіду кажуть поЕутирають, а тоді йдуть за стіл. Після обіду кажуть по
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подоїдали те, шо осталося. Кажуть, шо дуже хорошо, Еподоїдали те, шо осталося. Кажуть, шо дуже хорошо, 
як дітки пообідають, а Бог його знає, для чого це. ДіЕяк дітки пообідають, а Бог його знає, для чого це. Ді
тки й чужі, й свої. Як колись була біднота, да не було Етки й чужі, й свої. Як колись була біднота, да не було Ечого їсти, а в нас село маленьке, як умре хтось, то нас Ечого їсти, а в нас село маленьке, як умре хтось, то нас 
уже стоїть там. Усі позбираємось, і  хлопці, і  дівчата, Еуже стоїть там. Усі позбираємось, і  хлопці, і  дівчата, 
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Дєди! Якіє це там Дєди?! Не буду я нічого варить. При-
йдуть “дєди”, то нехай те їдять, шо й я. Он, хліб хай 
єдять, я їм, то хай і вони єдять! Як прийдуть “дєди”, то 
вони мені дадуть знать, скажуть, шо вони єсть на сві-
ті. Шо це тії “дєди”!» То, каже, я й не варила нічого. Да 
й ззіла чи не ззіла, шо там у мене було, та й лягла спать, 
коли я чую вночі, як брязне! Я, каже, думаю, шо ж це 
там, чи кот плигонув, лежу. Устала вранці, аж в мене 
там на вікні великий вазон стояв, а вон лежить коло 
порога, той вазон. І не розбитий. Так лежить. Ну, я то 
й запомніла, що я ж казала – як вони є, то дадуть мені 
знать, шо вони є. Ладно, це вже, каже, одне. На другіє 
Дєди знову я не покаялась, не наварила нічого. Сто-
яло корито те, шо стірать. А  колись же корита були 
деревяні. Стояло, каже, це корито, у сінцях. Я, каже, 
знову повторила таке, шо як вони є, то хай мені да-
дуть знать, шо вони є. То каже, то корито принесло в 
хату да й поставило посеред хати перед порогом. То це 
вже я знаю, шо “дєди” є, то вже їм ставлю вечерять. На 
Дєди колись старі люди хліб ламали, а не різали. А ми 
вже ріжемо. Я ще вчора на ситу різала ножем. Троєці-
кіє дєди – всіх покойних поминають. На Радовніцу ми 
туди [в с. Іллінці колишнього Чорнобильського райо-
ну] їздимо, а цей год не їздили. Не закопали ще село, 
і хата наша є, стоїть. Ще в селі ж люди живуть. А все-
редині там усе позабирали уже. Тулькі стіни. На па-
нахиду в церкву носили хліб і конфети, а тепер нічого 
нема, ні конфет, ні печива, нічого в магазині нема, та 
й не купиш на пенсію. Сахар у баночку, хлібину взяла, 
шестеро яєчок узяла, купила й держала на цей день, да 
гроші, хто скульки покладе.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Виходячи вперше в поле орати на-
весні, брали свяченої паски і давали наперед волу чи 
коню. [...] На зажинки колосся зажинають тричі лівою 
рукою, клали навхрест і цей снопок несли додому. На 
покуть ставили до Спасовки, тоді обминають, святять 
зерно на Спаса, а  потім засівають першим. На вход-
щини ходили з хлібом і на сватання, і  на хрестини. 
Обмотаєм хусточкою у вузлику й солі і под пахвою. 
З  голими руками не йшли. А  на хрестини мужчина 
йде – хлібину несе, а баба йде – мисочку бере чи муки, 
яєчок покладе  – гостинчик бере. На одвідки носили 
хліб і шо в кого є наготовлене: налісники, варени-
ки, яєчню жарили, що було, холодне варили. Мужи-
ков на одвідинах не було. А баба ходила. «Бабувала» 
три дні, носить горшки, одварить сухі яблука, груші 
і одвідки одбували три дні. На весілля хлібину кож-
на пара, як в гості йде, то несе у хусточку чи в газету 
обмотану. Перепинають молодих [ідеться про пере-
йму]. Закриють так ворота, стола ставлять на вулиці, 
жердку чипляють. А  вони вже йдуть і спиняються. 
На столі хліб–сіль. Хлібину забирають. І дорогою ще 
перепинають молодого. Виносять стул чи табуретку, 
рушник, хлібину кладуть і сульки. А бояри частують. 
А хліб забирають, це вже їхній добуток. Молодого по-
сівають, як ідуть на розпис чи в церкву. А  як моло-
ду в хату до себе веде, то теж посипають. Молодих у 
Луб’янці круг діжі водили. Молоду заховали в комору, 
він її шукає, знайшов – повечеряли там же в коморі 
з дружкою і повиходили. Вже діжа стояла наготовле-
на застлали хлібина на ній, а сама діжа на столі чи на 
стулі стояла, то ж не на землі! На землю солому. А тоді 
родня ходить, а потім дружки молодих водять тричі. 
Через платочок водять. А хто знає, для чого? Старий 

обичай. Погуляють, а тоді молодий забирає її до себе. 
Вона везе до свекрухи якийсь хліб: паланіцу таку. На 
тарілку кладуть хліб і ув’язують у хусточку і з оконою 
[іконою] беруть. Молодий з молодою їдуть, а там вже 
свекруха їх зустрічає із хлібом-соллю. Благословляли 
молодих скрузь хлібом.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ [Повсякденні страви.] Обід, 
сніданок, вечеря. Борщ і кашу варили і чи налісніч-
ка спечеш, чи вареника звариш. Робили у неділю. 
А  в буденний день тулькі борщ да каша, да молоко 
да ще яйце якесь. Бо ніколи було. Багато треба було 
в колгосп ходить, да й на городі багато роботи, й по 
хазяйству. Готовили вранці і сніданок, і  обід. У  печі 
стоїть, гарячий. [Сніданок] Картоплю варили, юшку з 
картошки. Картоплю їли з салом, як є, а то з гурком, 
а тоді й помідорчик. У нас багато грибов було. Смажи-
ли маслюки чи лисички. Оце вже тепер стали солить. 
А раньше не солили. Толькі сушили. Юшку варили з 
грибами, да ще зажариш – і хороша була. Без крупи, 
а то й з крупою. [Обід] А на обід борщ, теж бувало з 
грибами. А галушки в нас теж варили пшеничні. Коли 
на сніданок, коли на вечерю. З грецької муки варени-
ки варили. Квашу робили, млинці пекли. Квашу зи-
мою на пуст робили. Добавляли, наверно, й  житню 
муку, я  вже й забула  – матка робила, я  й не робила. 
Вона ж не удається однакова  – другий раз солодка, 
а другий раз несолодка. Ніч солодала. Шоб не втекла, 
стоїш да мішаєш. Весь час держали. Молока багато 
їли: свіже чи кисляк» Робили й ряжанку. Сир їли, ба-
гато сиру робили. [Вечеря]. Як останеться од обіду, то 
доїли, а не останеться – до варим. Картоплю. Гулаки 
варили з кислого тіста. Гулаки качали з грецького тіс-
та. Туди клали мак чи груші товкли [всередину], да в 
окропі варили. да тоді вже з олєєм. Це посна страва 
больш. Не варили гулаков давно. Ше я мала була. Ко-
лись моя свекруха обливанці робила. Я думаю, шо ж 
воно таке? А ж воно тоже з тіста качали качалки, а тоді 
солому палили да закислювали. З вчиненого. А кача-
ла їх, в гарячій воді мочила, а тоді соломою поверху, 
да в печі палять, а вони як висушаться, такії блискучі 
робляться. На блясі клали, а поверху соломи куля за-
суне, вона згорить, а вони засмаляться гарно, блискучі 
такі. Квасолею їх начиняли. На вечерю в будень варе-
ники варили, гулаки, галушки. Палюшки робили – як 
галушки, тільки різаниє. Більше варене робили на ве-
черю. І пекли, бувало.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Калину збирали да вареника ва-
рили. на друшляк перетирали, од кісточок одділяли. 
Калина для здоров’я корисна. Тут у мене вже вирос-
ла, я вже збирала ягоди, варила вареню. Дички груші, 
яблука колись раньше збирали у лісі. А тепер понаро-
щували такого у садах, не збирали бульш у лісі. Садо-
вину бульш збирали да сушили, да товкли у варени-
ки. Просіють да запарять, да добре таке! Це все посні 
страви. Грибов багато було. Гриби найбольш любили 
білії. І лисички, і маслята, і сироїжки. Бабки березо-
вії брали. Зельонки брали. Опеньков у нас мало було. 
У нас большинство сосновий ліс. А опеньки ля [біля] 
дуба, пня дубового. Лисички жарили. Мало їх і бра-
ли. Сушили білий, варили, продавали. І  заготовляли 
гриби колись. Матерію давали на гриби і хустки. Усе, 
як багато наносиш, то було. А як не було врем’я, то не 
збирали. Сушили гриби білиї, краснюхи, бабки. Вито-
пим піч. Солому з жита. Молотим, називався «куль». 
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Стелем у печі куля і на ту лопату, шо хліб сажали, їх 
так сажаєш у рядочок, по печі. Посадиш до гори нож-
кою, заслониш заслонкою і вони посохнуть біленькії, 
пахучії. Аж вода з них побіжить. Попечуться й посо-
хнуть. А тоді вже сухенькі виймаєм, да тако на рожни 
настрикаєм, настрикаєм да нанизаєм на низочки і до-
сушували на низках. А тоді вже знімаєм да на мотуз-
ки. Маслюки тоже сушили. Маслята – грибочки дуже 
вкусниї жарениї, свіжі. Я  солила їх тульки отанніє 
годи. А  так то не солили. З  сушеними грибами і го-
лубці робили, і борщ варили, юшку. Холодець з риби. 
Вже ж не кидали два-три, а багато накидаєш. Да в тарі-
лочку витягнеш, да сулькою посиплеш, да їси. І линки 
й щука в нас була, і короп, всяка риба на лузі. Соми 
були. У нас же луг був, річка одна й друга: Ілля, Уша. 
Рибу й свіжу їли й сушили. У печі сушили. А хто на та-
ранку – да на горищі. У печі сушили так: шкуру не зні-
мали – нащо? Луску знімали, чинили. Солили, гарно 
солили. На бляху на солому і в піч. Сушили всяку, яка 
наловиться. Большинство сушили в’юни. На паличку 
низали  – й сушили. Кабана били, як Коляда надхо-
дила. К Рождеству. Як мрець у селі, то колоть можна, 
толькі, кажуть, не зложують сало. Уже як захоронять, 
тоді зложують. І также борщ теж складають аж тоді, 
як мертвяка заховають. Буряки, капусту в бочки кла-
дуть, аж коли заховають. І гурки так само. А ще примі-
чали, як малий місяць – можна класти капусту. Уже як 
сходить малий місяць – старий, тоді капусту кладуть. 
Як кончається місяць. Гурки, коли наростуть, тоді й 
кладуть. Тут на місяць не дивилися. А буряки, хто їх 
дивиться? Ми його мало й робили, це вже матка ро-
били. А я вже забула. Квас, тоді й квас, коли зроблять. 
Буває, шо добра в ньому нема, вун все одно тягнеться. 
Буряк ми рідко клали. Я без хазяїна вікую, то не було 
мені врем’я його й робить. Свого города зроби, да тра 
бєгті на роботу в колгосп.

ХЛІБ Набирали в лісу сухе листя з дубовця, сушили, 
а тоді на патик насаджували й держали, поки треба. 
А  тоді лопата в нас була так дерев’яна, на ту лопату 
кладем листочки, а тоді качаєм і ложим хлібину, пала-
ніцу [паляницю]. І тоді сажали у піч, і воно не мара-
ється у попілець. Як у кого була пшениця, то пекли і 
пшеничний, а як нема, то пекли житній.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Молочні каші варили. І  про-
сто кашу, найбольш із пшона варили. І грецьку, і ячну 
їли, хто з чим – із молоком теж. Яке в кого було, таке 
й варили. З кукурузи кашу в нас варили. Лемішку не 
варили з грецької муки. Просо молотили, пух одкида-
ли. Товкли в ступах – ступи з товкачами ручні були, 
просівали на сито чи решето. Варили кашу. Найлучча 
каша з пшона. Або в молочку, або густу пісну. А «си-
роватку» теж варили з цієї каші. Варили так само, 
тольки шо не солили. звариться пшоно, тоді сироват-
ку лльом. Як хто любить солодке, тоді сахарець клали, 
а як ні, то не клали. Варили її тільки дома, не на праз-
ники. Квасовка: пшоно вариться да варення вкинь або 
яблука сухії в ту саму кашу. Чи квасом заправляли, чи 
грушами. Її варили в пуст. А можна і в м’ясоїд їсти. Як 
наїшся сала, то й квасовки з’їси. Вона ріденька була. 
Її робили не тільки з пшоном, а і з грецькою крупою, 
і  з ячною, овсяною, яке було. Борщ: бурака кришу 
свіжого чи квашеного, квасолю кладу, купусту, кар-
топлю й моркву. Заквашували: як є томат – томатом, 
а нема – сироваткою. Помідори садили ще й до війни. 

Квас лили буряковий для борщу. Буряк тоже криши-
ли кисленький. Бувало й гурка кришимо, да розсолу 
ллєм – да й розсольник. Розсольник у нас з квасолею 
робили. Грибів клали. Борщ у пост з грибочками ро-
били. А в м’ясоїд – з м’ясом. А як нема м’яса, то з гри-
бами. А заправляли тоді салом. Здор терли з часником 
чи цибулею, хто як любить. А  цибулю зажарювали. 
Хто з старих людей да затовкував здором. Старим. Бо 
де ж молодого візьмуть? Не двох же кабанів б’ють на 
год, а одного! Не тому, шо смачніше, а тому шо нема.

НАПОЇ Журавлину, брусніку теж у лісі збирали. З  них 
вареню варили. У квас клали. І у березовий, і у такий. 
Як хліб пекли, да наливали, ячмень кидали, дак воно 
вкисне – хлібний квас. Жовтий, вкусний. Трохи саха-
ру. Грушовий робили квас і з яблук. Сік збирали туль-
ки березовий, а клену в нас не було. Мало де клен на 
городах. Березовий сік збирали у діжку. Да заправиш, 
ячменю пуджариш туди, сахару добавиш трошки, да 
й пили. Ягоду не клали. Із солоду нічого не варили. 
Горілку гнали. З житнього й пшеничного, а з ячного – 
ні, а з проса – ще лучча. Сама лучча водка. Крепка й 
багато виходить. Теж пророщували солод. Напої ще 
були – настойки з сахара. З чорники, вишні. Черники 
в нас багато-багато, і з сливи. А потім стали і з сморо-
дини. З якої ягоди зробиш, така і настойка. На горілці 
не настоювали. А коли ми молоді були, теж настоюва-
ли, з чорніки яка добра була. Лєкарственна.

ПІЧ, ВОГОНЬ На огонь не можна було погане слово ска-
зать, плювать не можна. А Бог його знає, чого. А знаю 
тільки, як дитя коло печі стоїть да плюне на огонь, 
дак мати по губах: «Хіба ж можна на огонь плювать!» 
А чого, а що таке не знають. [Піч] Старий обичай та-
кий, як свати прийшли, дак дівчина стоїть та й піч 
колупає. Хто зна, для чого. На весіллі записували ви-
лошниками на печі й по всій хаті, коли дарували. Це 
ото ж шоб молода не гуляла да мазала, діло робила. 
У печі дрова клали, шоб сохли, да, може, який горшок 
із водою ставили на ніч, шоб не порожня стояла. Ка-
жуть, шоб хоч одну полінину положить на ніч, і шоб 
заслонкою заслонить, бо кажуть, як умреш, буде мо-
гила твоя зяять. Тепер і печі нема, а балона не хватає. 
А стóїть він тепер шістсот п’ятдесят тисяч. На два мі-
сяці з натяжкою. Трасу ніяк не прокладуть.

ПОСУД, НАЧИННЯ Діжу не вибирали, а брали, яка по-
падеться. А робили її із смолового і дубового дерева, 
яке попадеться. «Чи це мука, чи це рука?»  – казали. 
Байдуже, в якій діжі хліб вчинять. Діжу мили. Нада, 
шоб вона була чиста. Ножиком поскребеш – поскре-
беш тістечко, а тоді, може, скотині оддаси те, шо по-
скребеш, а так уже чиста була. Коли купили, запарю-
вали грецькою соломою, а щоб укисав хліб, то саме по 
собі вкисало тісто. Без хмелю. Шоб діжа «говіла», ми 
такого не чули. В неділю ж не пекли хліба – не поло-
жено. В Чистий четвер ми її миємо, ставимо на стулі, 
і  клали хлібину, застилаєм полотенцем, чи чим там, 
і виносимо надвір (а в нас на воротях ставили у шулу – 
три кілометри Рудня Іллінецька), і гроші клали, а в нас 
тільки на стулі. Виносили вранці, до схід сонця. [Для 
чого це робили, не знають, то старий такий обичай]. 
Свайба, то хустку несуть, повивач для молодої, і гре-
бьонку. І  коровай несуть на віку, застілають хусточ-
кою. А під застілку соломку чи сінечко клали, шоб не 
голе вічко було.

ЗГУРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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І
А  тоді лопата в нас була так дерев’яна, на ту лопату 

І
А  тоді лопата в нас була так дерев’яна, на ту лопату 
кладем листочки, а тоді качаєм і ложим хлібину, палаІкладем листочки, а тоді качаєм і ложим хлібину, пала
ніцу [паляницю]. І тоді сажали у піч, і воно не мараІніцу [паляницю]. І тоді сажали у піч, і воно не мара
ється у попілець. Як у кого була пшениця, то пекли і Іється у попілець. Як у кого була пшениця, то пекли і 
пшеничний, а як нема, то пекли житній.Іпшеничний, а як нема, то пекли житній.

Мо ІМолочні каші варили. І  проІлочні каші варили. І  про
сто кашу, найбольш із пшона варили. І грецьку, і ячну Істо кашу, найбольш із пшона варили. І грецьку, і ячну 
їли, хто з чим – із молоком теж. Яке в кого було, таке Іїли, хто з чим – із молоком теж. Яке в кого було, таке 
й варили. З кукурузи кашу в нас варили. Лемішку не Ій варили. З кукурузи кашу в нас варили. Лемішку не 

М
дивиться? Ми його мало й робили, це вже матка ро

М
дивиться? Ми його мало й робили, це вже матка ро
били. А я вже забула. Квас, тоді й квас, коли зроблять. 

М
били. А я вже забула. Квас, тоді й квас, коли зроблять. 
Буває, шо добра в ньому нема, вун все одно тягнеться. 

М
Буває, шо добра в ньому нема, вун все одно тягнеться. 
Буряк ми рідко клали. Я без хазяїна вікую, то не було 

М
Буряк ми рідко клали. Я без хазяїна вікую, то не було 
мені врем’я його й робить. Свого города зроби, да тра 

М
мені врем’я його й робить. Свого города зроби, да тра 

али в лісу сухе листя з дубовця, сушили, Мали в лісу сухе листя з дубовця, сушили, 
а тоді на патик насаджували й держали, поки треба. Ма тоді на патик насаджували й держали, поки треба. 
А  тоді лопата в нас була так дерев’яна, на ту лопату МА  тоді лопата в нас була так дерев’яна, на ту лопату 
кладем листочки, а тоді качаєм і ложим хлібину, палаМкладем листочки, а тоді качаєм і ложим хлібину, пала-М-
ніцу [паляницю]. І тоді сажали у піч, і воно не мараМніцу [паляницю]. І тоді сажали у піч, і воно не мара
ється у попілець. Як у кого була пшениця, то пекли і Мється у попілець. Як у кого була пшениця, то пекли і 
пшеничний, а як нема, то пекли житній.Мпшеничний, а як нема, то пекли житній.

лочні каші варили. І  проМлочні каші варили. І  про

колупає. Хто зна, для чого. На весіллі записували ви

М
колупає. Хто зна, для чого. На весіллі записували ви
лошниками на печі й по всій хаті, коли дарували. Це 

М
лошниками на печі й по всій хаті, коли дарували. Це 
ото ж шоб молода не гуляла да мазала, діло робила. Мото ж шоб молода не гуляла да мазала, діло робила. 
У печі дрова клали, шоб сохли, да, може, який горшок МУ печі дрова клали, шоб сохли, да, може, який горшок 

Фсходить малий місяць – старий, тоді капусту кладуть. Фсходить малий місяць – старий, тоді капусту кладуть. 
Як кончається місяць. Гурки, коли наростуть, тоді й ФЯк кончається місяць. Гурки, коли наростуть, тоді й 
кладуть. Тут на місяць не дивилися. А буряки, хто їх Фкладуть. Тут на місяць не дивилися. А буряки, хто їх 
дивиться? Ми його мало й робили, це вже матка ро Фдивиться? Ми його мало й робили, це вже матка ро- Ф-
били. А я вже забула. Квас, тоді й квас, коли зроблять. Фбили. А я вже забула. Квас, тоді й квас, коли зроблять. 

були – настойки з сахара. З чорники, вишні. Черники 

Ф
були – настойки з сахара. З чорники, вишні. Черники 
в нас багато-багато, і з сливи. А потім стали і з сморо

Ф
в нас багато-багато, і з сливи. А потім стали і з сморо
дини. З якої ягоди зробиш, така і настойка. На горілці 

Ф
дини. З якої ягоди зробиш, така і настойка. На горілці 

Ф
не настоювали. А коли ми молоді були, теж настоюва-

Ф
не настоювали. А коли ми молоді були, теж настоюва-
ли, з чорніки яка добра була. Лєкарственна.

Ф
ли, з чорніки яка добра була. Лєкарственна.

ПІ ФПІЧФЧ, ВФ, ВОГОФОГОНФНЬФЬ На оФНа огонь не можна було погане слово скаФгонь не можна було погане слово ска
зать, плювать не можна. А Бог його знає, чого. А знаю Фзать, плювать не можна. А Бог його знає, чого. А знаю 
тільки, як дитя коло печі стоїть да плюне на огонь, Фтільки, як дитя коло печі стоїть да плюне на огонь, 
дак мати по губах: «Хіба ж можна на огонь плювать!» Фдак мати по губах: «Хіба ж можна на огонь плювать!» 
А чого, а що таке не знають. [Піч] Старий обичай таФА чого, а що таке не знають. [Піч] Старий обичай та
кий, як свати прийшли, дак дівчина стоїть та й піч Фкий, як свати прийшли, дак дівчина стоїть та й піч 
колупає. Хто зна, для чого. На весіллі записували виФколупає. Хто зна, для чого. На весіллі записували ви
лошниками на печі й по всій хаті, коли дарували. Це Флошниками на печі й по всій хаті, коли дарували. Це 

Е
ячменю пуджариш туди, сахару добавиш трошки, да 

Е
ячменю пуджариш туди, сахару добавиш трошки, да 
й пили. Ягоду не клали. Із солоду нічого не варили. 

Е
й пили. Ягоду не клали. Із солоду нічого не варили. 
Горілку гнали. З житнього й пшеничного, а з ячного – 

Е
Горілку гнали. З житнього й пшеничного, а з ячного – 
ні, а з проса – ще лучча. Сама лучча водка. Крепка й Ені, а з проса – ще лучча. Сама лучча водка. Крепка й 
багато виходить. Теж пророщували солод. Напої ще Ебагато виходить. Теж пророщували солод. Напої ще 
були – настойки з сахара. З чорники, вишні. Черники Ебули – настойки з сахара. З чорники, вишні. Черники 
в нас багато-багато, і з сливи. А потім стали і з смороЕв нас багато-багато, і з сливи. А потім стали і з сморо
дини. З якої ягоди зробиш, така і настойка. На горілці Едини. З якої ягоди зробиш, така і настойка. На горілці Ене настоювали. А коли ми молоді були, теж настоюва-Ене настоювали. А коли ми молоді були, теж настоюва-
ли, з чорніки яка добра була. Лєкарственна.Ели, з чорніки яка добра була. Лєкарственна.

гонь не можна було погане слово скаЕгонь не можна було погане слово ска
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с. Балико-Щучинка
Записала Л. Артюх 1987 р.  

у с. Балико-Щучинка Кагарлицького р-ну Київської обл. 
від Сердюченко Ганни Петрівни, 1902 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Як неодружені вмирають, коровай не 
печуть, гільце не рядять. Йдуть прощатися, не несуть 
нічого. На столі свічка у житі, вода в стаканчику, хліб, 
як закон. Вода стоїть до дев’яти день, і до сорока днів. 
На дев’ятий день переміняють, виливають ту під суху 
деревину. І до сорока днів міняють кожного дня. Хліб 
на обіді [поминальному] їдять. Зерно з-під свічки ви-
сипають курям, а  ще посипають услід зерном, як із 
хати виносять. [...] Тому, хто любив [випити], у труну 
кладуть четвертушку. Хліб, зерно не клали. Бабам, шо 
миють – платок і хлібина. [...] Хлібом дорогу не пере-
ходять. І  на весіллі хлібом не переймають.  [...] Хлі-
бинка, шо на вікові на рушничку – кому хоч оддають, 
а скатертина до церкви йде. 

ПОМИНКИ Вечеряють [біля мерця] ті, хто миє: коливо 
(булочка й у воді сахар чи мед), холодець, капуста ва-
рена, печеня, кисіль з груш.  На обід [поминальний] 
просять: «Приходьте до нас на гарячий обід». На тре-
тій день кажуть – «панахида». Усі миють руки, руш-
ник лишають на місці надворі, висить аж до дев’яти 
днів. Сідають за стіл, моляться. На столі  – коливо з 
меду чи цукру з водою, кришать туди трохи білого 
жліба. Беруть три рази. Тоді вже їжу. Замість борщу – 
капуста варена з пшоном і м’ясом, коли не піст. Пи-
ріжки, як закон. Кисіль, а ще недавно груші і узвар. 
Не роздають людям після обіду. Як осталося, то кли-
чуть на вечерю людей. Хліб можна сушити, сушать 
на сухарі, курям або ж худобі. Свиням не дають. На 
«обід» для мертвого  – стакан води, пиріжки і лож-
ка. Пиріжки самі їли, а воду виливали кудись. П’ють 
горілку, раніш пили мало, обсилали однією чаркою. 
Чарками не цокаються, пожелають мертвому: «Земля 
пухом». Кажуть: «Їм лежать – земельку держать, а нам 
ходить – земельку будить», «Хто повертається, нехай 
легко гикається», «Живим, дай Бог, здоров’я!». Тепер 
бал, а не похорон: коливо, капуста, котлети, ковбаса, 
жаркоє [печеня], голубці, салати, пиріжки до ряжан-
ки, кисіль. Горілки багато, вино, солодка вода. Буває, 
шо й напиваються на поминках. На дев’ятий, соро-
кивий, і в год те ж саме. Тепер «снідать» [померлому] 
несуть на другий день на кладбище, колись цього не 
було. Год тридцять, може, як увійшло. Ховали людей, 
що не своєю смертю померли, окремо. Це тепер разом 
кладуть. Скраю ховали колись, у рові коло кладбища. 
Поминали й поминають. І коливо, і капусняк і пиріж-
ки, все так, як усіх. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ У Великий піст на 
поминальні суботи: граматки, панахиди до церкви не-
суть. Несуть хлібину, сахар, яблука і ше, хто шо хоче, 
усе інше. Федорова субота поминальна. Клечальна су-
бота. І ще є одна на Пилипівку після Казанської Божої 
Матері. Троїця - велике свято, не роблять, у гості хо-
дять тільки, як Храм.

ПІЧ Сухоти треба запікать, коли хліб пекти. На лопаті 
хлібній ковелик тіста з засіків, а  дитину притули на 
лопату, а  тоді дитину здійми, а  хлібину в піч поса-
ди. [...] Град не одвертали. Хіба шо лопату для хліба з 
порога кидали, шоб перекинулась.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ На родини 
раньше несли хліб, а  тепер бублики і щось із пожи-
ви. Їх там частують. На хрестини пили-їли. У людей 
варять на хрестини кашу. [...] На свайбі пиріжки роз-
дають, а  на хрестинах ні. Готували: холодець з ніг і 
голови, капуста варена, печеня з картоплею. Галушки 
різані чи рвані, кисіль або груші. Тепер багато варять і 
печуть. І все те, і ще котлети, млинці, голубці, і всяка-
всячина.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Роділля до пупорізної 
баби носить пироги на Різдво і Паску. І  кумам теж. 
Колись видумки не було: три хлібини і платок. Вечерю 
з кутею не носили. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Варимо борщ червоний і зеле-
ний, капусту, галушки в супі й самі по собі з засмаж-
кою, сметаною, у молоці. Тепер уже робимо голубці з 
рисом і фаршем, тушкуємо м’ясо. Як колемо кабана – 
ковбасу смажену, ковбик з голови з часником і пер-
цем, кров’янку з гречкою. Свіжину смажать. Як мало 
крові, кишку начиняють тертою сирою картоплею з 
шкварками, а  тоді смажать. Смажать млинці, як на-
лисники. Начиняють сиром, маком. І  без начинки. 
Варимо вареники. Частенько. Пили квас. Тепер менше 
роблять сирівцю, тепер солодку воду купують. Узвар 
варять, кисіль варять.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Сватають батько, мати, 
молодий з боярином  – сватуни. Із ними старости  – 
його родня  – двоє мужиків. Молодий з хлібом. Хліб 
міняють її батько-мати, коли договорились. Гостюють. 
На розглядини прийшли, напились горілки та й піш-
ли. У четвер рідня готовить.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У  п’ятницю шишки печуть. Мати 
кличе сусідок: 

Сусідоньки, мої голубоньки,
Прошу вас до себе.
Не до себе, до своєї хати,
Коровгаю бгати. 

Коровгайниці заміжні, не скритки і не розводящі, 
а благословенні люди. Коровгай – це велика шишка. 
Хлібина, положать вінець кругом, чотири «голубці», 
чотири шишечки, тулить разом. Шишка та, що надвоє 
ріжуть і молодому половину дають: хлібина з шиш-
кою нагорі. Без тичок. «Борона» і «барило» у молодого 
печуть для тещі – щоб волочила, і для тестя – щоб з 
барила випивав. Шишку убирають барвінком і кали-
ною, а в коровгай вільце – квітки куповані на палич-
ках із бузку чи верби, бумагою фарбованою обмотані. 
А  тепер і барвінком убирають. Їх з десять штук для 
бояр і дружок. Вільце тільки в молодої. З  шишками 
малими кличуть на весілля. Дають шишки кожному з 
вузлика. А віднедавна шишки дають тільки на весіллі: 
шишка, чарка й подарок. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Коровгаю половину дають друж-
ці, коли вони снідання несуть. І півшишки. Її рід дарує 
потім, не за короваєм. Приносять снідать дружки. Шо 
зготовлять, те й несуть: курку жарену, яйця жарені, 

http://www.etnolog.org.ua

І
«обід» для мертвого  – стакан води, пиріжки і лож
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«обід» для мертвого  – стакан води, пиріжки і лож
ка. Пиріжки самі їли, а воду виливали кудись. П’ють Іка. Пиріжки самі їли, а воду виливали кудись. П’ють 
горілку, раніш пили мало, обсилали однією чаркою. Ігорілку, раніш пили мало, обсилали однією чаркою. 
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вареники, гостинці  – пряники, конфети, коржики. 
Молода приймала їх. Тепер мало ходять снідать мо-
лодь.  [...] Коровгай ділили, як поснідали. Дружко ді-
лить, Роздавав хто з молодих – підошву, шоб гризли 
музики, копійки туди запікали. Більші куски – рідним, 
менші  – чужим. Молодих не дарували за коровгаєм. 
І за шишками не дарували. [...] Сьогодні три дні весіл-
ля. А колись тиждень гуляли. В неділю через тиждень 
ідуть до тещі в гості всі, свати, молоді, його близький 
рід. То молода вперше йде до мами й тепер має право 
до неї ходить. Хліб несуть, без хліба не положено. І на 
весілля, й  на хрестини гості несли хліб. Тепер чи то 
гостинці, чи булки, чи таки хліб несуть.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ На Різдво колядували, 
дядьки ходили з дзвінком. Гроші зібрані – на церкву, 
а сало й хліб збирали, а тоді збиралися й «коляду пе-
кли». Гуляли, випивали, співали. Тепер дітки трохи ко-
лядують, їх дарують гостинцями й дрібними  грішми.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутя 
з ячменю й озвар з груш. Ставлять на сіно на поку-
ті й кладуть пучку жита. Хліб, як закон, накриває 
озвар. Буде стоять до Голодної куті. Із снопа під кутею 
в’яжуть перевесла, дерева обв’язують, щоб родили. 
На Маланку ходили щедрували. Цього року він був 
лікар, а нарядився дядьком, а вона – Маланкою, і ще 
компанія. Ходили щедрували, збирали гроші, пили й 
їли. Варили вареники, смажили млинці. Сало, ковба-
са, шинка, яйця. На Новий рік хлопці посипають зер-
ном: житом, пшеницею, просом, ячменем, гречкою. 
І на весілля молодих посипають житом, горіхами, кон-
фетами. На Голодну кутю кликали Мороза. Стукали 
у вікно: 

Морозе-Морозе, 
Іди до нас куті їсти!
Та не морозь нам
Жито-пшениці,
Всякої пашниці!
Не морозь нам ні телят,
Ні ягнят!

На Голодну кутю все пісне: капусту варять на олії, вся 
вечеря пісна – й картопля з грибами, якась риба жа-
рена чи оселедець. На обидві куті чарку беруть. Ка-
жуть: «Царство небесне померлим, а  молодим, дай 
Бог, здоров’я!». Ложку кладуть одну для мертвих – хай 
діляться. І на панахиді так само. Ложка вниз, а як буде 
перекинута, то значить, [душі померлих] приходили 
«вечеряти». На Ордань воду святили, хрестики на 
Голодну кутю ставили, а батько писав крейдою «Ор-
дань». [Малювали подвійний хрестик на всіх одвірках, 
вікнах]. Наче у віночку, хрестики. Його кликали, він 
писав, а давали йому хліб, сало й гроші. На Стрітення 
правили в церкві, батюшка воду святив. Вода помічна 
од пристріту та іншого. На Масляну вареники з сиром 
варять цілий тиждень.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Явдохи примічають рибалки  – скудова вітер віє, то 
чи буде риба, чи ні. Картошку гріють перед тим, шоб 
садить: «На Явлошку грій картошку». Виймають з по-
греба, перебирають. То й варять чи жарять. Великий 
піст починається з Жиляного понеділка. Пекли жи-
ляний корж на воді, щоб піст не тягнувся. Тепер уже 
давно не виповняли. Роблять «мундєрку» – картоплю. 
А на другий день капусту пісну варять чи борщ. І хрін 

та редька завтра будуть. На Середопістя хрести не пе-
кли. [...] На Страсті, у п’ятницю, строгий піст, хтось із 
старих зовсім не їсть. На Сорок святих не пекли й не 
варили нічого особливого. Великдень. У суботу паски 
печуть, крашанки красять. На Паску святять паски, 
крашанки, сало, м’ясо, сіль. На кладбище ідуть тільки 
ті, хто в жалобі. Несуть паску, крашанки. Розговля-
ються крашанками свяченими, шкаралупки кидають 
курям. На Юрія – Григорія – батюшка з почтом ходив 
на жита. Люди качалися на житах, горілку пили. Щоб 
краще росло.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО На Вознесення  – 
Храм. Великий празник. Сильно гостюють, всі родичі 
й досі ходять одне до одного, храмують. Варять капус-
ту, жарять яйця, роблять оладки, варять вареники. 
Тепер і голубці, й ковбаси, й салати. Кисіль варять – і 
білий, і червоний. Трійця – поминають у суботу всіх 
померлих, панахиди [несуть] в церкву.

с. Черняхів
Записала Т. Величко 15 липня 2008 р.  

у с. Черняхів Кагарлицького р-ну Київської обл. 
від Стачук Параски Савівни, 1936 р. н.

ХЛІБ Купували хліб і пекли. Ранше ще моя мати було 
у колгосп пече хліб. Годують же у полі людей. Ото в 
[19]47-м году таке було. Моя мати, було, пече. А ран-
ше було так: свята вода, дрішчі. Або дрішчі нє, а тісто 
було таке – ото було спечуть хліб, а там діжку обшкря-
бали, і воно в діжі. Дак оце на тому на кислому тісті. 
А  зараз  – дріжчі. Тоді простенько так робили. А  те-
пер і маргарину кинуть, ще й сметани трошки вки-
неш, і жменьку сахару, і всього потроху. Ранше було 
роблять як: учиняють, там дріжчі і трошки муки, те-
пла вода. Підчиняєш, шоб воно підійшло. А тоді вже 
в тому розчині місять. А я сейчас печу, дак не вчиняю. 
Я розвела – чи сироватка там є, чи кисляк. Я його зо-
гріла, кинула жменю сахару, солі, дріжчі, у той теплий 
розчин, як є  – сметани, маргарину, а  тоді вже мешу 
його. То я мешу молоденьке. Воно чим молодше, тим 
добріше. Я  коли сюди невісткою прийшла, моя све-
круха не пекла його [хліб]. Не було з чого. А  потім 
удвох ми зі свекрухою пекли. Як його пекти, шоб не 
глевкий, не сирий? Сама по собі вчилася. Сестра при-
йшла й казала: «Ти як печеш, прижми його до кончи-
ка носа. Якщо сильно пече, то ще глевкий хліб» [смі-
ється]. Я один раз попробувала, другий, дак носа собі 
спекла. А потім – сама по собі. От моя сусідка пече, 
то вона вчиняє. А я не вчиняю. Я зразу. Я то більшу 
кількість дріжчів кину, я його за раз. А мати пекла де-
сять хлібин, здорових таких. А тоді життя було таке. 
Вріжуть, ти – менша, а ти – більша, одрізали по кус-
ку. Тоді ж ранше було так. Теж саме насіння, оце ж 
соняшникове насіння, було і жарять мати, поділять, 
якщо більша  – значить стаканом, якщо менша  – ча-
рочкою, не так, шо хто скільки взяв. І  хліба було не 
так, хто скільки взяв. А було скільки мати наділить – 
на кубки, на кубки. Хліб тоді мололи [на муку] – і пше-
ничну, і житню. А тоді в основному житній пекли. Це 
тепер вже жито ізрєдка де сіють. Тоді ж і хати укрива-
ли кулями. Тоді й жито сіяли, бо пшеничні кулі не го-
дилися на солому, шоб вкривати хату. У колгоспі тоді 
і сараї вкривалися. Не каждий вмів це робить. А мій  
батько міг.

КАГАРЛИЦЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua
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с. Черняхів

Е
с. Черняхів
Записала Т. Величко 15 липня 2008 р.  ЕЗаписала Т. Величко 15 липня 2008 р.  

у с. Черняхів Кагарлицького р-ну Київської обл. Еу с. Черняхів Кагарлицького р-ну Київської обл. 
від Стачук Параски Савівни, 1936 р. н.Евід Стачук Параски Савівни, 1936 р. н.
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МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Гавронщина

Записала Н. Гаврилюк у вересні 1994 р.  
у с. Гавронщина Макарівського р-ну Київської обл.  

від Ющенко Насті Герасимівни, 1918 р. н.,  
Коваленко Євдокії Юхимівни, 1937 р. н.,  

Кривинок Галі Хомівни, 1932 р. н., 
 переселенок із с. Річиця колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутю 
варили з ячменної чи рисової крупи, олєю трохи, 
сахару. Борщ з грибами, вареники поснії  – з маком, 
олєєю, груші варені. Третя кутя  – послєдняя. Кутю 
обмотують соломою, ставлять на покуть. А тоді після 
третьої куті виходять в сад, обмотують тою соломою 
дерево, яблоньку, грушу, щоб родило.

ПОМИНКИ Роблять ситу – вода з медом. І хліб покри-
шать, і сире яблоко, як є, ріжуть. Спочатку по дві лож-
ки сити беруть, а як кінчаєш їсти, то третю ложку сити. 
«Отче наш» скажуть, помоляться. Тоді ситу, борщ, 
кашу. На гарячий обід так само, ще котлєти, голубці, 
налісники, макарони картопляні (крохмал, молоко, 
яйця; посолять і пекли на сковородці, як бліни, тоді 
згортаєш і ріжеш ножем, розкладаєш по тарілках). 

с. Королівка
Записала Н. Гаврилюк у вересні 1994 р. у с. Королівка 

Макарівського р-ну Київської обл.  
від Шиш Катерини, 1924 р. н.,  

та Онуленко Марусі Андріївни, 1937 р. н.,  
переселенок із с. Буряківка колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Перед 
Різдвом Перша кутя – власне кутя (каша ячна або ри-
сова, поливана медом), борщ та ін. Перед Новим Ро-
ком – Багата кутя – ставлять кутю і скоромне (м’ясо, 
холодне тощо). Гукають Мороза: «Мороз, Мороз, іди 
куті їсти. Щоб літом не приходив, бо заорем і заволо-
чим». Гукав Мороза хазяїн. Перед Хрещенням – Голо-
дна кутя. Тільки посне їдять: гриби варять, борщ з олі-
єю, капуста з олією, вареники з маком, наварять груш.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ А в п’ятницю пе-
ред русальним тижнем варили посний обід – борщ з 
олєєю, киселю, ладочки, налісники з маком – поміна-
ють мерлих. То – Дєди. Зранку снєдать наварять. Уже 
скоромне, млинці з сиром тощо. Це вже Баби. Людям 
дають вечерю: коліво (мед і хліб), борщ, каша, варе-
ники, налісники печуть, салати консервовані (тепер), 
м’ясо, а як посне – гриби, риба і все на олії.

с. Липівка
Записала Н. Гаврилюк 28 вересня 1994 р. 

 у с. Липівка Макарівського р-ну Київської обл.  
від Савинок Уляни Василівни, 1919 р. н.,  

Савинка Івана Йосиповича, 1906 р. н.,  
та Шпильової Наталі Іванівни, 1933 р. н.,  

переселенців із хутора Красний колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО 
ЦИК ЛУ Вчора було Здвиження. Ходили до сусідів. 

А  вони до нас сьогодні прийшли. На столі стоять: 
холодне (курине), салат (огірки, помідори, цибуля, 
олія), кисіль вишневий в тарілках, вареники з сиром, 
налісники з маком, риба жарена, м’ясо (курятина), 
котлєти (з кролячого м’яса), картопля-пюре, медові 
соти, бісквіт.

ПОМИНКИ Після похорону одобідають. Спочатку на 
обід коліво – мед з водою і хліб покришать, тоді горіл-
ку, тоді їдять борщ, кашу і все, що наготовлять.

с. Мостище
Записали О. Таран та Т. Величко  

12 липня 2008 р. у с. Мостище  
Макарівського р-ну Київської обл. 

від Кулібаби Катерини Юхимівни, 1936 р. н., 
та Петенко Марії Іванівни, 1927 р. н.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Колись баба Кучірка казала, по-
просили її на свадьбу, там у Плесецьке  – село таке, 
у лісі там – попросили її на свадьбу готовить. Такого ж 
не було раніше, як зараз – що хочеш уже їсти. А вона 
наварила уже, квасок називався  – курицю зарізала, 
мука така ж, піджарила на сковороді, гурочки ж уже 
там, в печі там топила. Наварила ж усе на свадьбу, по-
насипала їм уже... Вона дуже вміла готовить. Понара-
вився той квасок. Ну, там ще щось було ж. Ну, і цього 
кваску вона наварила, мука наче така затерта, затірка 
така і гурочки, добре ж дуже, а вони їдять, так упліта-
ють, нічого не їдять, да то квасок тільки. Да кажуть: 
«Бабо Мостицько, підсипте нам ще шліхти!». А воно 
наче шліхта таке.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай, шишки. А тоді виклика-
ють тими шишками і тоді вже – хто шо, хто подарка 
кладе, чи гроші, чи матерію. [Як виглядають шиш-
ки?] Вирізають тісто, а  потім зверху положать наче 
зубчики. 

ХЛІБ [Розкажіть, як пекли хліб] Розчиняють же, а тоді 
рано замішують, руками так місять. Викачують і в 
піч садовлять. [Ви пекли хліб?] Мати пекла, бо я ж на 
фермі. Мені не було коли пекти. [Чим тісто розчиня-
ли?] Хміль брали, а тоді вже, як спекли хліб, трошки 
оставляли того тіста, і  воно бродило, як розчиняли 
другий раз.

с. Плахтянка
Записала З. Гудченко 1994 р.  

у с. Плахтянка Макарівського р-ну Київської обл.  
від Ющенко Анастасії Гаврилівни, 1918 р. н.,  

переселенки із с. Речиця колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Чи була у вас стебка?] Була. [У хаті 
чи окремо стояла?] Ні, окремо. [А  для чого стебка?] 
Вариво складать, отак у бочку: і  качаннє, і  шуляччє. 
[Що таке шуляччє?] Качани. Як не зав’язується усеред-
ині качан, да лісточки толькі, дак поміють, поміють, да 
в діжку, да вже укіснє, да рєжуть потом в борщ, а я не 
знаю, як кому, а нам добрє. [Що ще в бочках стояло?] 
Гурки тоже у діжечках. [А грибочки?] Грибочки суши-
ли. От теперика марінують усякі-такі, а тоді – все на 
пєчь, воно висохнє, а тоді бере у теплу воду да розмо-
чує. Да чи в борщ, чи куди.
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від Мірошниченко Оксани Яківни, 1922 р. н.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» На Різдво бабі несли три 
паляниці – «вечерю до баби». А бувало до п’ятдесяти 
онуків. Кутю носили. Шо в кого є, несуть – і паляниці, 
і подарки. А вона жде, частує. На Паску так само. Те-
пер кумам носять. Рідній бабі носять. На Різдво кутю 
варять – яшна, дають меду або сахару, маку, озвару – 
юшки. Варять три куті: на Кутю (6  січня), на Новий 
год і на Голодну кутю. На Голодну кутю кликали Мо-
роза: «Морозе-Морозе, йди до нас куті їсти, а не йдеш, 
то не морозь нам гречку!»

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрея гуляли, складалися. Зносили вареники пісні, 
галушки гречані. Калиту пекли: круглий корж. На 
рогачі хлопці їхала калиту кусать, а  дівчата тих, хто 
сміявся, сажею мазали. Балабушки дівчата пекли, роз-
кладали на ослоні, собаку впускали. Чию собака впе-
ред візьме, заміж вперед вийде. А як собака взяв і за-
гребе, то вмре. І такі були случаї. Тепер годів тридцять 
цього не роблять. Ворожили: пекли млинця. Брали 
під пахву. Кого стріне, питає, як звати. Так на ім’я буде 
наречений.  [...] «Масляну катали». Варили вареники 
з сиром, без сала, тільки сир, масло, сметана. Налис-
ники смажили – мнишки – сир, яйця, мука, молоко. 
Пекли на деку в печі.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Се-
редохрестя називають «Хрестовий тиждень». Хрести 
не пекли. На Сорок мучеників варять сорок варени-
ків – хто з чим, з кашею, маком, капустою. Їли самі, 
гостили людей. Не роздавали. Тепер це рідко. На Ве-
ликдень паску печуть, стегно печуть свиняче, яйця 
красять. Писанки не красили. Святили це і сіль. Роз-
говлялися паскою й крашанкою. Шкаралупки носили 
на воду або в жито закопували – на врожай. На Георгія 
(Юрія) готовили всячину і їздили на жито. Їли там і 
галушки, і вареники. Паляницю по житах не качали в 
нас. Коні готовили, гарно вбирали, запрягали і їхали. 
Там стелють скатерть, роблять общий стіл. Відколи 
колгоспи, те все занепало, не їздять.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Петра не дуже празнували, хіба піст кінчався. 
Тепер і посту цього не знають. Мандрику пекли у Пе-
трівку, [казали:] «Зозуля принесла мандрику, повісила 
на дереві на Петра». Це сир простий откинули, яйце 
й муки трохи. Я  в Петрівку сироватки напилась, то 
мене в церкву не пустили. Тепер мандрику не печуть. 
На Маковея квітки святять, мак. Коржі не роблять. На 
Спаса печуть пиріжки з яблуками й медом.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Борщ не варили й не варять. Ва-
рять вареники з капустою, печінкою, сиром, гречані 
млинці, жаркоє  – картошка з м’ясом, печеня  – рідке 
м’ясо, зажарене мукою, наче затірка, галушки ва-
рені, зажарені салом, і  груші варені. У  Мотовилівці 
печуть пиріжки з квасолею і кладуть коло кожного. 
П’ють: на тарілку дві–п’ять чарок [поставлять] і об-
ходять гостей. Молодим кричать: «Горко!». Тут і мо-
лоді гуляють. А  свахи з його роду йдуть від молодої 
до нього по шишки й «чоботи». Приносять шишки 

й печені «чоботи», сідають за стіл, викликають тещу 
й тестя й інших родичів. Наділяють шишками всіх 
родичів.  [...] В  понеділок (тепер у неділю) дівчата, її 
подружки, несуть молодій до молодого снідання. На 
тарілках вареники з сиром, капустою, печінкою, яєш-
нею. Снідальниць не пускають у двір, поки на рядні 
всіх не переколишуть. На рядно кидають гроші. Сні-
дання – це їх взнос. Ріжуть коровай і всім роздають. 
Молоду по воду пускають, вона чіпляє свої рушники, 
їй воду виливають, жартують. Тоді собірається його 
рідня до неї – за дочку дякувать. Несуть хліб, закраше-
ну калиною горілку червону. Колись давно провіряли, 
чи чесна молода, попові сорочку показували, курку 
червону до її матері несли по селу. Це було ше не за 
нашої пам’яті. Мама її всіх частує. У вівторок – барило 
б’ють. Приходять увечері до молодого дорослі, б’ють 
горшки. Хазяйка хороші ховає, виставляє репнуту по-
суду. Їдуть до нього – його гості, до неї – її. Молода й 
молодий не ходять. Ламають барило. Ловлять курей, 
б’ють тільки ті, шо на весіллі гуляють, і в тих, хто гу-
ляє. Вони частують. Курей варять. Рядяться в циганів, 
діда-бабу, в  молодих старі перебираються. Похлібин 
через тиждень тут нема. Зерно молодим за шию тика-
ють, обсипають молодих житом на добро, жито – на 
життя. Коли виряжають молодих з хати.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Дівич-вечір у суботу, а  тепер  – 
у  п’ятницю. Коровай. Сусідів кличе матір на шиш-
ки. Ліплять коровай і шишки. Жінки бавляться: ту, 
шо садила шишки, розпатлують, мукою обмазують і 
співають. Вигріба жінка-коровайниця. Коровайниць 
чотири було. Учотирьох носять діжу. Діжею тричі 
стукали об сволок і наперехрест цілуються. Тоді сі-
дають вечерять, їм дають борщ чи капусту, картошку, 
галушки. І по шишці. Коровайниці – молодиці – все 
роблять. Коровайниці несли шо є, яйця з десяток, 
коли хлібину, а більшість не несла нічого. Вчиняє та, 
шоб добре жила в парі. На яйцях, маслі, молоці, са-
харі. По короваю ворожили: як хороший вдасться, то 
життя буде в молодих гарне. У обох молодих печуть. 
І досі так. Зверху на короваї чотири «голуби» навхрест 
і чотири шишки. Усередину запікають два сирих яйця 
і гроші дрібні. Ставлять на деко на листок. Шишки 
пекли – скільки роду й гостей, стільки шишок. На це 
йде мішок муки (двісті–триста кілограм). Шишка  – 
згорнута лєнта з тіста, порізана з одного боку, рогами 
догори, поясочком обкручують. Тепер мало хто пече, 
у пекарні заказують. Так і самі, як колись. Колись пе-
кли «бочечки»  – більші за шишки, тепер так само в 
пекарні печуть або з Бишева привозять. Це для хре-
щених і рідніших людей. Довгаста паляничка, зверху 
обручики покладуть. Бувають круглі, а обичайки впо-
перек, пояском обпинали кругом. «Близнята» печуть 
для молодих – такі, як шишки, тільки рівні палянички 
і обручиком разом сплетені, і «голуби» сидять зверху. 
Верчик, верч – то і є коровай. Кажуть чи «коровай», 
чи «верч». Як тепер ідуть із ЗАГСу, то встрічають мо-
лодих цим верчем-короваєм. Його дівчата убирають 
в дівич-вечір квітками, лєнтами, калиною, барвінком. 
Вперед у молодого, потім у молодої квітчають кали-
ною, барвінком, червоною стрічкою обмотують. Тиче-
чок не ставлять. Вільце у коровай не ставлять. Нема 
тепер. Тепер, як умирає молода дівчина, то вбирають 
вільце. Сосну вирубали, лєнти чіпляли, конфети, 
вперед покійниці несуть. На могилі лишають. Так і 
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чотири було. Учотирьох носять діжу. Діжею тричі Фчотири було. Учотирьох носять діжу. Діжею тричі 
стукали об сволок і наперехрест цілуються. Тоді сіФстукали об сволок і наперехрест цілуються. Тоді сі
дають вечерять, їм дають борщ чи капусту, картошку, Фдають вечерять, їм дають борщ чи капусту, картошку, 
галушки. І по шишці. Коровайниці – молодиці – все Фгалушки. І по шишці. Коровайниці – молодиці – все 
роблять. Коровайниці несли шо є, яйця з десяток, Фроблять. Коровайниці несли шо є, яйця з десяток, 
коли хлібину, а більшість не несла нічого. Вчиняє та, Фколи хлібину, а більшість не несла нічого. Вчиняє та, 

Е
суду. Їдуть до нього – його гості, до неї – її. Молода й 

Е
суду. Їдуть до нього – його гості, до неї – її. Молода й 
молодий не ходять. Ламають барило. Ловлять курей, 

Е
молодий не ходять. Ламають барило. Ловлять курей, 
б’ють тільки ті, шо на весіллі гуляють, і в тих, хто гу

Е
б’ють тільки ті, шо на весіллі гуляють, і в тих, хто гу

Еляє. Вони частують. Курей варять. Рядяться в циганів, Еляє. Вони частують. Курей варять. Рядяться в циганів, 
діда-бабу, в  молодих старі перебираються. Похлібин Едіда-бабу, в  молодих старі перебираються. Похлібин 
через тиждень тут нема. Зерно молодим за шию тикаЕчерез тиждень тут нема. Зерно молодим за шию тика
ють, обсипають молодих житом на добро, жито – на Еють, обсипають молодих житом на добро, жито – на 
життя. Коли виряжають молодих з хати.Ежиття. Коли виряжають молодих з хати.

Н ЕНЕЕЕ Дівич-вЕДівич-вечір у суботу, а  тепер  – Еечір у суботу, а  тепер  – 
у  п’ятницю. Коровай. Сусідів кличе матір на шишЕу  п’ятницю. Коровай. Сусідів кличе матір на шиш
ки. Ліплять коровай і шишки. Жінки бавляться: ту, Еки. Ліплять коровай і шишки. Жінки бавляться: ту, 
шо садила шишки, розпатлують, мукою обмазують і Ешо садила шишки, розпатлують, мукою обмазують і 
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колись було.  [...] Хліб пекли окремо перед свадьбою. 
Тепер купують. І з жита не печуть, і жита нема тепер. 
Коровай стоїть на столі на скатерті й на рушнику. Сто-
їть до весілля й на весіллі. Коли молоду виряджають 
до жениха, ув’язують їй з собою.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Хрестини.] Заведено на третій день 
«зливки»  – руки мили.  [...] Тоді бабі рушник дарує і 
хліб. [...] Як породілля одужує, збираються тільки самі 
жінки й несуть хліб, яєчню і шо Бог принесе, аби по-
здравить. На хрестини несуть хліб, і зараз. «На вивод» 
веде жінку баба. Баба ж ходила й за молитвою, несла 
попові хліб-сіль. Баба несла хліб і йдучи на зливки, 
а роділля приймала й давала їй свій, мінялися. [Сва-
тання] Сватали старости, два своїх дядьки й моло-
дий з боярином. Несли хліб-сіль і горілку. Як добре, 
обмінюють хліб, старостів перев’язують рушником, 
і дають їм хліб з собою. Як не міняють хліб, значить 
«получили гарбуза». Насправді гарбуза не давали, 
тільки приказка така. Умовляються, коли свадьба. 
Розглядини, як з чужого села. Рідні молодого везли 
хліб. Хліб усякий раз беруть, без хліба ніде не положе-
но. І тепер несуть. [...] І як у армію проводжають – хліб 
беруть.  [...] Як сирота, то до матері-батька або дуже 
рідних молоді шишкою ходили кликать на весілля. 
Бабу покійну чи матір. А потім цю шишку оддає лю-
дям. Поки йде не кладбище, нікому не клониться, а з 
кладбища – клониться і віддає шишку людям. Молода 
з дружками, а молодий з боярами без шишок. У моло-
дої одна шишка, після кладбища одному комусь одда-
ла, і далі кличе без шишок. [...] Молодий приходить по 
молоду, дружко несе хлібину. Їм міняють хліб. «Стола 
переносять»  – хлопці від молодої требують могорич 
за нєвєсту. Це щаслива молода. А як стола нема, то ка-
жуть, шо це за свадьба, шо й стола не перенесли. На 
столі хліб, молодий дає могорич, а хліб забирає. Бра-
ти сидять, а  молодий викупляє молоду. Батьки бла-
гословляють молодих хлібом і іконою.  [...] Молодий 
забирає молоду до себе, верч везуть з собою. Скриню 
везуть. Молоді попереду йдуть, на скрині сидять бра-
ти. Мати встрічає, благословляє, посипає житом, кон-
фетками, грішми. Дітки підберуть. Як іде молода, то 
його рідня кладе поперек віника. Як відкине віника, 
то проворна невістка, а як перечепиться, то неважна. 
Сідають за стіл. Молодиці з її роду молоду розбира-
ють. А він накидає платок. Тричі вона пручається, а на 
третій раз змиряється. Червону лєнту пов’язують на-
верх. Коровай-верч теж ставляють на стіл. Вінок мо-
лодої світилка надіває собі. Далі молодий іде по тещу. 
Не несе нічого. Забирає їх до себе. Тут даровизна, два 
рази дарують молодих. Дві чарки, дружко подає її 
батькам, тоді всьому роду її, а вони молодих дарують. 
А тоді вже сідає його рід, і так само. Цих теж – дві чар-
ки – й починають з батьків. У князя завжди дарують з 
шишками, а ті – гроші чи рамнини (крам). Тепер гро-
ші. На даровизні вже дівчата й хлопці пішли, нема. [...] 
На похороні й по покойнику посипають вслід, у  во-
ротях, як винесуть. Свяченою водою бризкають гроб 
покійного, копильцем з свячених васильок кроплять. 
Змивають в хаті після, як винесли. Руки миють після 
кладбища.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Проводи – об-
щий стіл здавна. Общий стіл великий, багатий, багато 
людей збирається у неділю після Паски. Зносять пас-
ки, крашанки, м’ясо, пиріжки, вареники. На Клечаль-

ну теж готовлять, купками сідають на кладбищі. Усіх 
рідних покійників поминають. На Розерги нехреще-
них поминають, через тиждень.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ На Спаса мед святять і яблука. 
Досі ще не їдять яблука дехто. Особливо, як дитина в 
кого померла, бо тоді дитя буде обіжаться, що «свиня 
моє яблучко з’їла», бо йому там на тім світі яблучка не 
дадуть, скажуть, шо твоє яблуко мати з’їла.

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  
РАЙОН

с. Гланишів
Записав С. Сіренко 14 вересня 2009 р. у с. Гланишів 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. 
від Шаповал Ганни Іванівни, 1938 р. н.,  

та Сахно Анастасії Аврамівни 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ На перше  – капусняк. Наша 
сім’я була така, що любила капусняк. Ну, знаєте, кому 
можна капусняк, а кому ні. А тепер оце поз’їжджаються 
діти, то я картопляників напекла, одварила картоплі, 
замісила борошно, капусти нажарила. В олії напекла 
учора двадцять п’ять штук, а  сьогодні один остався. 
Воно тривне таке, наївся та й ходиш. [Борщ готують 
у селі?] Готують. І борщ, і картопля тушиться у печі, 
кашу. Гречана з м’ясом. А рисова: яйця, сахар, молоко 
і масло – вона розсипається така у печі. У ступі пшо-
но товкли, гречку. Усякі каші варили. Усе в ступі. Не 
так, як зараз  – пішла купила кіло і вже хазяйка, усе 
є. А  то треба натовкти. Тоді ще з бузиною пиріжки 
пекли. Бузина дуже полєзна, вона лічебна, і  варен-
ня з нею варять. Буряк сухий або жарений. На цілий 
день ідемо робить, то по рецепту сахарні буряки були. 
Пробачте, це я так мовила, то мати витопить у печі 
та розгорне жар та накидає туди буряків, а вони по-
печуться. І  на весь день з ними йдуть. А  коли дове-
деться взяти два яєчка, то треба закопать, бо воро-
ни заберуть. Отак жили, ох і жили... [Як Ви готуєте 
борщ?] У горшку самий добріший борщ. Покришили 
картоплю, кісточку, морквина, буряка трохи, а  то на 
скородці піджарюється буряк. Закипіла картопля, 
кинули капусту, засмажку зробила і поставила у піч. 
В обід приїжджаємо на обід, ага борщ у печі, карто-
пля тушана і молоко. А борщ упрів такий добрий, що 
поїли його, каші, випив молока і не треба йти в ма-
газин. Наїлись. Роби що хочеш. Оце таке. [Як варили 
борщ у 1940–1950-х роках?] Я у діда багато жила, то 
був такий борщ. Як немає капусти, то баба багато по-
кришить буряка та моркви. Буряк кришили, а не тер-
ли. Затовкували, така круглянка, цибулина. Затовкли 
кинули і це так. [Чим теперішній борщ відрізняється 
від давнього?] Тоді борщ затовкували. Ковганки були, 
раніше не засмажували, це така ковганка: кришиться 
дві цибулини, трохи здору потовкли і кинули в борщ. 
А як не можна їсти, то сало старе кидають. [Чим від-
різняється борщ у піст і м’ясоїд?] Там з олією, а там 
з м’ясом. [Пісний борщ є в селі?] Я сама пощу цілий 
піст, а як діти є, то їм варю скоромне. Добре. [Хто Вас 
учив борщ варити – мама?] Ні, в мене мама рано вмер-
ла, мені було сім год. Вона мене не вчила. Тут на цьому 
дворищі остався її батько  – вдовець, бо жінка рано 
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везуть. Молоді попереду йдуть, на скрині сидять бра

І
везуть. Молоді попереду йдуть, на скрині сидять бра
ти. Мати встрічає, благословляє, посипає житом, конІти. Мати встрічає, благословляє, посипає житом, кон
фетками, грішми. Дітки підберуть. Як іде молода, то Іфетками, грішми. Дітки підберуть. Як іде молода, то 
його рідня кладе поперек віника. Як відкине віника, Ійого рідня кладе поперек віника. Як відкине віника, 
то проворна невістка, а як перечепиться, то неважна. Іто проворна невістка, а як перечепиться, то неважна. 
Сідають за стіл. Молодиці з її роду молоду розбираІСідають за стіл. Молодиці з її роду молоду розбира
ють. А він накидає платок. Тричі вона пручається, а на Іють. А він накидає платок. Тричі вона пручається, а на 
третій раз змиряється. Червону лєнту пов’язують наІтретій раз змиряється. Червону лєнту пов’язують на
верх. Коровай-верч теж ставляють на стіл. Вінок моІверх. Коровай-верч теж ставляють на стіл. Вінок мо
лодої світилка надіває собі. Далі молодий іде по тещу. Ілодої світилка надіває собі. Далі молодий іде по тещу. 

М
ла, і далі кличе без шишок. [...] Молодий приходить по 

М
ла, і далі кличе без шишок. [...] Молодий приходить по 
молоду, дружко несе хлібину. Їм міняють хліб. «Стола 
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молоду, дружко несе хлібину. Їм міняють хліб. «Стола 
переносять»  – хлопці від молодої требують могорич 
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переносять»  – хлопці від молодої требують могорич 
за нєвєсту. Це щаслива молода. А як стола нема, то ка

М
за нєвєсту. Це щаслива молода. А як стола нема, то ка
жуть, шо це за свадьба, шо й стола не перенесли. На 
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жуть, шо це за свадьба, шо й стола не перенесли. На 
столі хліб, молодий дає могорич, а хліб забирає. Бра

М
столі хліб, молодий дає могорич, а хліб забирає. Бра-
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ти сидять, а  молодий викупляє молоду. Батьки бла

М
ти сидять, а  молодий викупляє молоду. Батьки бла-

М
-

гословляють молодих хлібом і іконою.  [...] Молодий Мгословляють молодих хлібом і іконою.  [...] Молодий 
забирає молоду до себе, верч везуть з собою. Скриню Мзабирає молоду до себе, верч везуть з собою. Скриню 
везуть. Молоді попереду йдуть, на скрині сидять браМвезуть. Молоді попереду йдуть, на скрині сидять бра
ти. Мати встрічає, благословляє, посипає житом, конМти. Мати встрічає, благословляє, посипає житом, кон
фетками, грішми. Дітки підберуть. Як іде молода, то Мфетками, грішми. Дітки підберуть. Як іде молода, то 
його рідня кладе поперек віника. Як відкине віника, Мйого рідня кладе поперек віника. Як відкине віника, 
то проворна невістка, а як перечепиться, то неважна. Мто проворна невістка, а як перечепиться, то неважна. 
Сідають за стіл. Молодиці з її роду молоду розбираМСідають за стіл. Молодиці з її роду молоду розбира

Ф
Бабу покійну чи матір. А потім цю шишку оддає лю

Ф
Бабу покійну чи матір. А потім цю шишку оддає лю
дям. Поки йде не кладбище, нікому не клониться, а з 

Ф
дям. Поки йде не кладбище, нікому не клониться, а з 
кладбища – клониться і віддає шишку людям. Молода 

Ф
кладбища – клониться і віддає шишку людям. Молода 
з дружками, а молодий з боярами без шишок. У моло Фз дружками, а молодий з боярами без шишок. У моло- Ф-
дої одна шишка, після кладбища одному комусь одда Фдої одна шишка, після кладбища одному комусь одда- Ф-
ла, і далі кличе без шишок. [...] Молодий приходить по Фла, і далі кличе без шишок. [...] Молодий приходить по 
молоду, дружко несе хлібину. Їм міняють хліб. «Стола Фмолоду, дружко несе хлібину. Їм міняють хліб. «Стола 
переносять»  – хлопці від молодої требують могорич Фпереносять»  – хлопці від молодої требують могорич 
за нєвєсту. Це щаслива молода. А як стола нема, то ка Фза нєвєсту. Це щаслива молода. А як стола нема, то ка- Ф-

можна капусняк, а кому ні. А тепер оце поз’їжджаються 

Ф
можна капусняк, а кому ні. А тепер оце поз’їжджаються 
діти, то я картопляників напекла, одварила картоплі, 

Ф
діти, то я картопляників напекла, одварила картоплі, 
замісила борошно, капусти нажарила. В олії напекла 

Ф
замісила борошно, капусти нажарила. В олії напекла 
учора двадцять п’ять штук, а  сьогодні один остався. 

Ф
учора двадцять п’ять штук, а  сьогодні один остався. 
Воно тривне таке, наївся та й ходиш. [Борщ готують 

Ф
Воно тривне таке, наївся та й ходиш. [Борщ готують 
у селі?] Готують. І борщ, і картопля тушиться у печі, Фу селі?] Готують. І борщ, і картопля тушиться у печі, 
кашу. Гречана з м’ясом. А рисова: яйця, сахар, молоко Фкашу. Гречана з м’ясом. А рисова: яйця, сахар, молоко 
і масло – вона розсипається така у печі. У ступі пшоФі масло – вона розсипається така у печі. У ступі пшо
но товкли, гречку. Усякі каші варили. Усе в ступі. Не Фно товкли, гречку. Усякі каші варили. Усе в ступі. Не 
так, як зараз  – пішла купила кіло і вже хазяйка, усе Фтак, як зараз  – пішла купила кіло і вже хазяйка, усе 
є. А  то треба натовкти. Тоді ще з бузиною пиріжки Фє. А  то треба натовкти. Тоді ще з бузиною пиріжки 
пекли. Бузина дуже полєзна, вона лічебна, і  варенФпекли. Бузина дуже полєзна, вона лічебна, і  варен
ня з нею варять. Буряк сухий або жарений. На цілий Фня з нею варять. Буряк сухий або жарений. На цілий 
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кашу. Гречана з м’ясом. А рисова: яйця, сахар, молоко Екашу. Гречана з м’ясом. А рисова: яйця, сахар, молоко 



179
вмерла. Дід мене з сьомого класу забрав і вчив борщ 
варить і хліб пекти. Усе дід. Бо дід сам жив три года 
і сам усе робив. І мене вчив. [Як часто варять борщ?] 
Кожний день. [Коли його споживають: зранку чи на 
обід?] Є  люди, що і снідають. Оце на газу, як тільки 
зварився, то добрий борщ. [Чи варять борщ на свята?] 
Є варять. [На які?] Як Зелена неділя. Мясне надоїсть 
живо, а борщ ніколи. [Чи знгаєте Ви легенди, приказ-
ки про борщ?] Не скажу. [Чи викликають у вас дощ 
за допомогою борщу?] Не знаю. Я такого не чула. [Чи 
важаєте Ви борщ українською національною стра-
вою?] Ну, а якже. Колись там за річкою пахали норми 
буряків, і поприсилали нам шоферів вивозити буряк. 
А шофер один каже: «Ви їсти дома варили? То дайте і 
мені якої страви поїсти». Я борщу тарілку насипала і 
гарбузової каші. Він каже: «Я такого не їв, я не знаю, 
що це таке». А я кашу з печі [дісстала] та молоком по-
лила. Вона пахне на всю хату. «Та, – кажу, – ну, попро-
буйте». Він попробував, каже: «Можна їсти». Та й виїв 
тарілочку. [Що таке юшка?] Юшка – це сама картопля, 
та розбили яйце, розбовтали. На швидку розбили і 
так зробити. Туди ще можна часнику подавити. І на-
їсися. [Чим юшка відрізняється від супу?] Відрізняєть-
ся, бо в суп кидається крупа якась, а це юшка – сама 
картопля. [Суп щодня варять чи ні?] Це яка сім’я. На 
снідання суп варять. Та по яйцю чи чай з хлібом та 
маслом. А на обід уже варять борщ, картоплю. А як я 
сама, то не буду я цього робить. Це як сім’я, то блинці 
треба пикти. Капуста на картопляники на сковороді. 
Я не тру, а  січу. Посікла, перемішала з морквою, по-
стояла два часа, злила воду... Голубці готували. По 
сільські – налисники, а так ще кажуть «драні варени-
ки». [У яке листя загортають?] У капусту. [Чи можна 
в якесь інше листя загортати?] З  винограду. Як лис-
тя капусти немає, то беруть листя винограду. Ще ро-
блять «ліниві» голубці. [З чим ще вчиняють голубці?] 
Ні з чим, бо це каша. [Чи додають у голубці м’ясо?] 
Добавляють. [А гриби, картоплю?] Це як пісні голубці, 
то добавляють гриби. [Сало, може, додають?] Добав-
ляють. Роблять засмажку з сала. [Це як підлива?] Таке. 
[Чи змінився спосіб приготування голубців впродовж 
останніх років?] Ага ж. Хіба тоді все так було, як зараз. 
Боже, сохрани. [Голубці в яку пору більше їдять?] Коли 
хто надумається. Більшість на празники. [Пов’язані 
голубці з якимось обрядами?] Да. На Храм роблять, 
на бал, на свайбах. [Чи часто картоплю вживали в 
родині?] Кожний день. То другий хліб. [Зараз більше 
картоплі їдять, ніж раніше?] Раніше. Зараз і вермішелі. 
Раніше картоплі одварили, солоний огірок і поїли. Ще 
крохмаль терли з картоплі. Картопля тушена, обваре-
на. Зрази – це картопляники, і зараз роблять. Це з ка-
пустою. По нашому картопляники, а то по навучному 
чи по городському – зрази. [Деруни готують?] Ага, де-
руни з сметанкою хороші. [Якість заборони, пов’язані 
з картоплею, знаєте?] Не знаю.

НАПОЇ [Як готують кисіль?] Ягоди сушені, у кого які є, 
і варять кисіль. Теперечки його не варять, тепер жилє. 
[Молочний кисіль готують?] Готують. Яйця б’ють, 
крохмаль і варять. [Як часто його їдять?] Його не 
часто варять, бо молока немає. Тепер тут одна коро-
ва. А як раніше, то варили частіше. Тоді ще галушки 
робили молочні. [Чи відрізняється давнішній спо-
сіб приготування кисілю від сьогоднішнього?] А вже 
ж. Раніше отакі дички груші накидають та заливали. 

Ранше їх сушили. [Чи входить кисіль до святкових 
страв?] А якже. Це вже як кисіль поставлять, то ви-
ганяють з-за столу. Чи Храм, чи толока, чи бал. То все. 
Уже після кисилю нічого не ставиться. [Може, його 
якось по другому називають ще?] Та ні.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Чи готують у ва-
шому селі квашу?] Раніше готували, а тепер ніхто не 
робить. [Як готували квашу?] Сахариться тісто. Запа-
рюється тісто і ставиться на піч у тепленьке, і уграє. 
Стоїть там суток троє у чугуні. Тоді її варять. Звари-
ли. Потім у піч ставлять, щоб упріла. Ото така кваша. 
А вкусна яка, добра. Житня мука треба щоб була, сухих 
ягід. Ще щось там добавляється. У мене свекруха ро-
била, а я на своєму віку ні. [У якому році перестали це 
готувати?] Давно. Я оце у п’ятдесят четвертому [1954] 
році вийшла заміж, то вже не знаю, щоб хто готував. 
[Чим кваша відрізняється від киселя?] Її ж варять, по-
тім ставлять, кидають житню муку і ягід менше. А ки-
сіль розливали. [Як часто її готували?] Часто, бо не 
було що тоді їсти. [Лемішка] – кукурудзяна мука дріб-
на, тоді на ніч намочували і тушили в печі. Туди яйця, 
молоко чи сало, хто як любить. Вареники [можна го-
тувать] з капустою, з маком, з сиром – з усім можна. 
Вареники можна на дрождях, але більшість робить на 
соді. Хоч кисличок свіжий чи сироватка. [Чи засмажу-
ють вареники, коли подають на стіл?] Як із капустою, 
то да. Цибулю зажарюють і поливають, а є сахаром по-
трусив, це хто як любить. [Варять в oкропі чи на пару?] 
Хто як хоче. Мені добріше в oкропі, чим на пару. [А як 
подають вареники?] Та в такій тарілці. [Одна велика 
чи для кожного по тарілці?] Це як похорони, то став-
лять дві тарілки та беруть люди. [Чи змінилося при-
готування вареників протягом останніх тридцяти–
п’ятдесяти  років?] Авже ж змінилось. Тоді робили з 
житньої муки. [Вареники на свята готують?] Готують. 
На Кутю. [А на Масляну?] І на Масляну. [...] Галушки – 
беруть муку, місять водою. Коржі розрізають (поклав-
ши один на один) і сушать, і роблять галушки. Це так. 
[З якого борошна?] З білого. [Тісто заквашують?] Ні. 
[Може на молоці чи юшкою якоюсь?] Ні. У воді. [Коли 
їх їдять?] Будь-коли. Вранці і ввечері. [Чи готують у 
вас локшину?] Оце як умерла товаришка, то була я на 
похороні. То кажуть, шо не вставайте, бо ще буде лок-
шина. А я сидю та й думаю, що це воно таке. А вони 
подають молочні галушки. [У вас побутує назва «лок-
шина»?] Та оце є, тільки ми його не звемо локшина, 
а молочні галушки. [Що таке затірка?] Як оце вода [за-
кипить], у мисці затираєш, затираєш, затираєш, поки 
зробляться шуварилки. Тоді на сковороду, підсуши-
ти гарно, піджарити добре. Кипить вода, кидаєш за-
смажку і кидаєш цю затерку. І наїсишся, і до обіду їсти 
не хочеться. [Чим вона відрізняється від галушoк та 
локшини?] Того що все треться, а галушки ріжуться, 
і тим воно відрізняється.  Каші Гречка, пшоно, ячну 
чи пшеничну кутю варимо. З олією можна, з молоком, 
на салі. З  чим хоч, можна зробити кашу. Оце зараз 
уже ніхто не робить на балах. Дома роблять, а на ба-
лах каш немає. Там усякі салати. Оце, хто помре, то на 
похороні каш немає. Борщ, картопля та котлети, риба 
салати якісь, а каш немає. Год десять або п’ятнадцять 
уже. Я тридцять одну душу убрала на похороні, гото-
вила пиріжки, хліб пекла. Готовилась. Зараз не ходжу, 
бо немає здоров’я. Сама добріша була гречана каша з 
м’ясом тушена, а рисова з яйцями. [Коли треба кидати 
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то добавляють гриби. [Сало, може, додають?] Добав
ляють. Роблять засмажку з сала. [Це як підлива?] Таке. Іляють. Роблять засмажку з сала. [Це як підлива?] Таке. 
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останніх років?] Ага ж. Хіба тоді все так було, як зараз. Іостанніх років?] Ага ж. Хіба тоді все так було, як зараз. 
Боже, сохрани. [Голубці в яку пору більше їдять?] Коли ІБоже, сохрани. [Голубці в яку пору більше їдять?] Коли 
хто надумається. Більшість на празники. [Пов’язані Іхто надумається. Більшість на празники. [Пов’язані 
голубці з якимось обрядами?] Да. На Храм роблять, Іголубці з якимось обрядами?] Да. На Храм роблять, 
на бал, на свайбах. [Чи часто картоплю вживали в Іна бал, на свайбах. [Чи часто картоплю вживали в 
родині?] Кожний день. То другий хліб. [Зараз більше Іродині?] Кожний день. То другий хліб. [Зараз більше 
картоплі їдять, ніж раніше?] Раніше. Зараз і вермішелі. Ікартоплі їдять, ніж раніше?] Раніше. Зараз і вермішелі. 
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блять «ліниві» голубці. [З чим ще вчиняють голубці?] 
Ні з чим, бо це каша. [Чи додають у голубці м’ясо?] МНі з чим, бо це каша. [Чи додають у голубці м’ясо?] 
Добавляють. [А гриби, картоплю?] Це як пісні голубці, МДобавляють. [А гриби, картоплю?] Це як пісні голубці, 
то добавляють гриби. [Сало, може, додають?] ДобавМто добавляють гриби. [Сало, може, додають?] Добав-М-
ляють. Роблять засмажку з сала. [Це як підлива?] Таке. Мляють. Роблять засмажку з сала. [Це як підлива?] Таке. 
[Чи змінився спосіб приготування голубців впродовж М[Чи змінився спосіб приготування голубців впродовж 
останніх років?] Ага ж. Хіба тоді все так було, як зараз. Мостанніх років?] Ага ж. Хіба тоді все так було, як зараз. 
Боже, сохрани. [Голубці в яку пору більше їдять?] Коли МБоже, сохрани. [Голубці в яку пору більше їдять?] Коли 
хто надумається. Більшість на празники. [Пов’язані Мхто надумається. Більшість на празники. [Пов’язані 
голубці з якимось обрядами?] Да. На Храм роблять, Мголубці з якимось обрядами?] Да. На Храм роблять, 
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житньої муки. [Вареники на свята готують?] Готують. 
На Кутю. [А на Масляну?] І на Масляну. [...] Галушки – МНа Кутю. [А на Масляну?] І на Масляну. [...] Галушки – 
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маслом. А на обід уже варять борщ, картоплю. А як я 
сама, то не буду я цього робить. Це як сім’я, то блинці Фсама, то не буду я цього робить. Це як сім’я, то блинці 
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гречану крупу у воду?] Коли вода кипить, [спочатку] 
м’ясо, а тоді крупу кидають. У малих казанах не вари-
ли, а у великих. Довгенько. Тоді відставиш від жару, 
вона у пріє і довго стоятиме. [Коли вживали гречану 
кашу?] В  обіді. Можна і вечеряти, якщо останеться. 
[Коли переважно їли каші – взимку чи влітку?] Коли 
кому схочеться. [Чи готують каші з двома різними 
крупами одночасно?] Я  такого не знаю. Такого я не 
робила. [Як називаються каші з проса? Який спосіб 
їх приготування?] Це пшоно зветься. Товкти. Можна 
і молочну, з  салом, з  олією. [Як пшоняна мука у вас 
називається?] Не чула. З  гречки млинці пекли. Вони 
чорні, добрі, вкусні. Раніше пекли не на дрождях, а на 
тісті. [Чи знаєте Ви, що таке куліш?] Суп такий, тільки 
багато пшона. Густий суп. Яйця б’ються. [Чи виготов-
ляють запіканки, бабки з пшона?] Виготовляють. Така 
каструлька, туди наварять пшона. Качалкою мнуть, 
туди яйця б’ють і печеться у печі. [Пшоняну кашу на 
свята готуєте?] Раніше готувала, а  зараз ні. [На які 
саме свята?] Це на на Зелену неділю, бо поросят не ко-
лять. [Як у вас називається ячна крупа і каша?] Це як 
готують кутю. З пшениці, ізюм кидають, мак. Медом 
поливають і кутя робиться. [Кукурудзяну кашу готу-
вали?] Готували. [А зараз?] Не знаю. Раніше товкли і 
їли. [З  чим її їли?] Молоком поливали. [Як цю кашу 
називали?] Кукурудзяна каша. [Кукурудзу на борош-
но мололи?] Мололи. Ой, це давно, після війни. Пекли 
і млинці. З гороху пекли млинці, тоже горох мололи. 
Звуться бовтяники. Кутя- хоч з пшениці, хоч з ячної 
крупи. Тоді добавляють горіхи, ізюм... [Чи печуть у 
вас млинці?] Є  у людей на свайбах роблять, а  у нас 
ні. Роблять великі хліби. Пиріжки на поминки. [Яку 
роблять начинку в пиріжки?] Квасоля, з  яблуками, 
з маком, капуста, ягоди змаком. [На чому замішують 
тісто?] Якщо це пісний, то вода та олія, а не пісний – 
молоко, сахар, яйця. [Сироватку?] І  сироводку. [На 
якому посуді смажили?] На жаровні такі, кладуть у 
піч. [І зараз у печі?] Я багатьом льодям пекла на по-
хорон дві хлібини і сто пиріжків. За один раз у печі. 
У мене така піч, що ото сто або сто дев’ять. А буханки 
звуться «панахиди». Одну ріжуть і людям роздають. 
[А млинці вчиняли?] Це зветься налисники. Сир або 
мак. [Коли їх їдять: на сніданок, обід чи вечерю?] Будь-
коли, як зроблене та стоїть у холодильнику. [А оладки 
у вас готують?] Готують. З крупчатки і на сироватці. 
[Чим оладки відрізняються від млинців?] Оладки то-
ненькі, а  млинці на молоці, то вони пухкі. [З  чим їх 
їдять?] Хоч з салом, хоч з сметаною. У кого що є. [На 
якому жирі треба смажити?] На олії. [Як часто готу-
ють оладки?] У нас це хлопці ремонт робили, та вони 
люблять. То пекла і вранці, і  в вечері. [Пампушки у 
вас готували?] З часником. Замісили тісто, розкотили. 
Помісили. В піч. Намазали. [Балабухи у вас готують?] 
Я не знаю.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Молоко, сир, мо-
лочні галушки, масло, сметана. [Молоко п’ють у селі 
сире, пряжене, кисле?] Саме краще топлене. [Як у 
вас у селі називається кисляк?] Кисляк – так і звуть. 
[Ряжанку готують?] Готують. А як зтопили молоко та 
вершком заправили. Поставили, воно скисло і ряжан-
ка. Вона мені краща чим сливки,  – ряжанка. [Соло-
ний сир готують?] Готують. Це у кого є багато молока. 
Своє масло дуже добре. [Сметану готували?] Оце від-
бирають з молока сливки – це сметана.

СТРАВИ З РИБИ [Які рибні страви у вас готують?] 
Діти печуть котлети з риби, а я нічого такого не ро-
била, бо риби в нас не багато. А  як є риба, то варю 
уху. Оно вчора наловили риби, то зварила уху. [Як Ви 
її варите?] Трохи картоплі, пшона, листок лавровий, 
перчик, петрушка, кропу. Коли все це зварилось, ки-
даю рибу. Кипить хвилин двадцять п’ять. [Готували] і 
котлети, і холодне. Це холодець з риби. Уха з пшонцем. 
[В’ялили у вас рибу чи солили?] Хто багато ловить, то 
сушить на таранку. І осолодці роблять, як багато. [Чи 
консервують рибу?] Може хто і консервує.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ [М’ясо яких тварин не вжива-
ють у їжу?] Собаки. Хто на льогкі болів, то їли. Віддо-
плювали жир і лічились. [Чи вживають м’ясо коней?] 
Їдять. У голод їли і собак, і дітей. Почитай та послухай. 
Ми того голоду... Ну як ми були та не повнимо його. 
[А жаб, плазунів, комах можна вживати?] У нас ні.

НАПОЇ [З чого у вас у селі роблять квас?] Буряк сахар-
ний і червоний. Почистили, поклали у банку... А який 
він добрий, коли тільки укис! Коли давлєніє, то люди 
так його п’ють. [У якій посудині квас робили?] Зараз 
у банкі. Раніше такі діжки. [Дерев’яні?] Да. Туди клали 
відер п’ять буряків, капусту туди клали, щоб кисла та 
на голубці. Тепер так не роблять. [Раніше квас часто 
пили?] А якже. Ще робили сировець. На поле брали та 
пили з хлібом. Це запарювали тісто. Тоді зажарювали 
і виходив червоний хліб. Тоді він наливається водою і 
він вкисав. Раніше не було холодільників. Ставили у 
сінах, або у погріб віднесуть. Не дуже застаювалось. 
Да за три дні вип’ють. [Квас додавали до якихсь став 
чи окремо пили?] Ні, не додавали. [Зараз квас варять 
чи купують?] Хто хоче то робе, а не хоче, то іде і купує. 
[Пиво вдома варили?] Та нє. Горілки гонили для свай-
би з буряка, з пшениці. Це як я йшла заміж, то дядь-
ко нагнав. З пшениці кріпка горілка. У бочку дрожді. 
Воно переграє, а тоді на вогонь. [Скільки треба сипати 
пшениці?] Скільки всипиш. З бурякової маляси – то 
дурман такий, що вип’єш, по дорозі йтимеш і забо-
ру не бачиш. [Скільки на рік можна було споживати 
алкоголь у давні часи?] Як який празник. [А тепер як 
вживають?] А  тепер йому однаково. Осього їхав ве-
лосипедом, набрали, то сидять і п’ють. Їм однаково – 
празник чи ні. [Як тих людей, що зловживають алко-
голем, у селі називають?] П’яниця. [Чи виготовляють 
якісь настоянки на спирту, на горілці?] Акацію – ноги 
витираємо, горіхи. Це таке робимо. [З  ягодами чи 
фруктами робите?] Цього немає. [Наливки якісь ви-
готовляли?] З ягід. Засипали ягоди сахаром та грає. 

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ [М’ясо яких тварин вжи-
вають у їжу?] Свинину, кури. [До яких страв входи-
ло м’ясо?] І до борщу, м’ясо піде до любих страв. [...] 
Колись було сугубо українське усе. А зараз навозять. 
Я в Німеччині була, то вони із спаржи суп варили. Із 
стручків суп – Боже, хоч би почистили. Я не їла. А те-
пер і в нас є спаржа. [...] Риба угар, ота кругла. У неї 
шкура знімається, а не луска. Вони давали мені, щоб 
я чистила. То я сказала, що не буду і не їла, а це дізна-
лась, який делікатес. Дома дізналась, після війни. Це 
кажуть сама-сама [краща] риба. [Опишіть страви і на-
пої, що характерні лише для вашого села, в інших та-
кого немає?] Я думаю, що те, що ми готуємо в селі, то і 
в других те саме. Село від села недалеко. Була на свайбі 
чи на храмі, то там таке готували, і вже тут таке. 
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[А млинці вчиняли?] Це зветься налисники. Сир або М[А млинці вчиняли?] Це зветься налисники. Сир або 
мак. [Коли їх їдять: на сніданок, обід чи вечерю?] Будь-Ммак. [Коли їх їдять: на сніданок, обід чи вечерю?] Будь-
коли, як зроблене та стоїть у холодильнику. [А оладки Мколи, як зроблене та стоїть у холодильнику. [А оладки 
у вас готують?] Готують. З крупчатки і на сироватці. Му вас готують?] Готують. З крупчатки і на сироватці. 
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їли. [З  чим її їли?] Молоком поливали. [Як цю кашу 

Ф
їли. [З  чим її їли?] Молоком поливали. [Як цю кашу 
називали?] Кукурудзяна каша. [Кукурудзу на борош

Ф
називали?] Кукурудзяна каша. [Кукурудзу на борош-

Ф
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но мололи?] Мололи. Ой, це давно, після війни. Пекли 

Ф
но мололи?] Мололи. Ой, це давно, після війни. Пекли 
і млинці. З гороху пекли млинці, тоже горох мололи. Фі млинці. З гороху пекли млинці, тоже горох мололи. 
Звуться бовтяники. Кутя- хоч з пшениці, хоч з ячної ФЗвуться бовтяники. Кутя- хоч з пшениці, хоч з ячної 
крупи. Тоді добавляють горіхи, ізюм... [Чи печуть у Фкрупи. Тоді добавляють горіхи, ізюм... [Чи печуть у 
вас млинці?] Є  у людей на свайбах роблять, а  у нас Фвас млинці?] Є  у людей на свайбах роблять, а  у нас 
ні. Роблять великі хліби. Пиріжки на поминки. [Яку Фні. Роблять великі хліби. Пиріжки на поминки. [Яку 
роблять начинку в пиріжки?] Квасоля, з  яблуками, Фроблять начинку в пиріжки?] Квасоля, з  яблуками, 
з маком, капуста, ягоди змаком. [На чому замішують Фз маком, капуста, ягоди змаком. [На чому замішують 

у банкі. Раніше такі діжки. [Дерев’яні?] Да. Туди клали 
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у банкі. Раніше такі діжки. [Дерев’яні?] Да. Туди клали 
відер п’ять буряків, капусту туди клали, щоб кисла та 

Ф
відер п’ять буряків, капусту туди клали, щоб кисла та 
на голубці. Тепер так не роблять. [Раніше квас часто 

Ф
на голубці. Тепер так не роблять. [Раніше квас часто 
пили?] А якже. Ще робили сировець. На поле брали та 

Ф
пили?] А якже. Ще робили сировець. На поле брали та 
пили з хлібом. Це запарювали тісто. Тоді зажарювали 

Ф
пили з хлібом. Це запарювали тісто. Тоді зажарювали 
і виходив червоний хліб. Тоді він наливається водою і Фі виходив червоний хліб. Тоді він наливається водою і 
він вкисав. Раніше не було холодільників. Ставили у Фвін вкисав. Раніше не було холодільників. Ставили у 
сінах, або у погріб віднесуть. Не дуже застаювалось. Фсінах, або у погріб віднесуть. Не дуже застаювалось. 
Да за три дні вип’ють. [Квас додавали до якихсь став ФДа за три дні вип’ють. [Квас додавали до якихсь став 
чи окремо пили?] Ні, не додавали. [Зараз квас варять Фчи окремо пили?] Ні, не додавали. [Зараз квас варять 
чи купують?] Хто хоче то робе, а не хоче, то іде і купує. Фчи купують?] Хто хоче то робе, а не хоче, то іде і купує. 
[Пиво вдома варили?] Та нє. Горілки гонили для свай-Ф[Пиво вдома варили?] Та нє. Горілки гонили для свай-
би з буряка, з пшениці. Це як я йшла заміж, то дядьФби з буряка, з пшениці. Це як я йшла заміж, то дядь
ко нагнав. З пшениці кріпка горілка. У бочку дрожді. Фко нагнав. З пшениці кріпка горілка. У бочку дрожді. 
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Е
ого у вас у селі роблять квас?] Буряк сахар

ний і червоний. Почистили, поклали у банку... А який 
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ний і червоний. Почистили, поклали у банку... А який 
він добрий, коли тільки укис! Коли давлєніє, то люди Евін добрий, коли тільки укис! Коли давлєніє, то люди 
так його п’ють. [У якій посудині квас робили?] Зараз Етак його п’ють. [У якій посудині квас робили?] Зараз 
у банкі. Раніше такі діжки. [Дерев’яні?] Да. Туди клали Еу банкі. Раніше такі діжки. [Дерев’яні?] Да. Туди клали Евідер п’ять буряків, капусту туди клали, щоб кисла та Евідер п’ять буряків, капусту туди клали, щоб кисла та 
на голубці. Тепер так не роблять. [Раніше квас часто Ена голубці. Тепер так не роблять. [Раніше квас часто 
пили?] А якже. Ще робили сировець. На поле брали та Епили?] А якже. Ще робили сировець. На поле брали та 
пили з хлібом. Це запарювали тісто. Тоді зажарювали Епили з хлібом. Це запарювали тісто. Тоді зажарювали 
і виходив червоний хліб. Тоді він наливається водою і Еі виходив червоний хліб. Тоді він наливається водою і 
він вкисав. Раніше не було холодільників. Ставили у Евін вкисав. Раніше не було холодільників. Ставили у 
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РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Які перші страви найчасті-
ше готували?] Борщ. Всю жизнь борщ. [Чи готували 
локшину, затірку?] Локшина ж перва була закуска, 
потому шо раньше ж вермішель так не продавала-
ся, як тепер в магазінах. А це робили локшину самі. 
Мука, яйця. І такі коржі качали. І різали дрібнесень-
ко. Це називалося «локшина». Оце робили ці страви, 
це українські. [...] Я як родилася, то у мене три брати 
були, вони гляділи мене. То оце коржика мама спече. 
То вони ж там з маслом, з молоком. Пожують. І в ган-
чірку. Соски, пустушки не було, то в ганчірку ото ква-
ча мені дадуть, і я сплю. Я одна єдінствєнна сестричка 
в їх була. Вони мене оце так гляділи. Робота ж. Воно ж 
тих декретів не було. То мама оставить і каже: «Дасте 
їй “куклу”». «Кукла» називалась.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ [Борщ на сніданок колись їли?] 
Діло в тому, шо борщ дуже довго собірать. Його бага-
то дуже треба собірапть. То він на ранок ніяк не со-
бірався. Якщо його варили в печі (раньше ж не було 
газу, варили в печі), то воно тіки на обід получалось. 
Борщ тіки в обід. А на ранок він не получався. Це поо-
бідали і повечеряли вже ним. Борщ, то він був на один 
день тіки. [Капусняк варили?] Капусняк тоже дуже 
часто варили. 

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Вареники – це старінна піща 
дуже, дуже давня. Вареники з капустою, вареники з 
сливами, вареники з вишнями, вареники з картоплею. 
З чим хочеш, їх можеш тих вареників наварить. [З чим 
робили найчастіше?] Ну, найскоріше з картопльою. 
І  тоді салом зажарували, вишкварками ці вареники. 
[Великі вареники у вас варили?] Ну, варенички – хто 
як можеть. [А раніше?] Ну, такі чималенькі. Його ота-
ково розкатать отаку качалочку. І ту качалочку різа-
ли, різали. [Які, з долоню робили, чи які?] Ні, менші. 
Варили затірку. Квашу ще варили дуже часто. От ква-
шу, її ото парили. Вона в нас всьо времня на печі па-
рилася. Помню, каждий день вона отам кисла на тій 
печі. [Чи варили розсольник?] Нє, не робили ми. [Як 
у вас капусняк називають?] Те каже просто «капуста», 
а  те каже «капусняк». Так як, оце якщо він з кислої 
капусти, то ще наготовлена терта капуста, то ще на 
м’ясорубку, щоб дрібненько її перемолоть. Там туди 
картошечку, там, якшо там шматок м’яса гарний... 
[Лемішку у вас готували?] О, да. Я помню, їсти її, їла, 
а з чого вона варилася, я не помню. [Чи готували ма-
малигу?] Ну та все воно було раньше. Варили, дуже 
варили все люди. Я це ще помню. Всі мені знакомі ці 
блюда. Варила мама його все. Але як воно все варило-
ся?.. Це ж дуже давно. Ми були мали, то я не помню.

ХЛІБ [Як Ви печете хліб?]. Ранше ми пекли, дак з вечора 
розмочуєм дрожжі, вчиняєм його на ніч. І тоді печемо. 
Уранці встаю, мішу тоді, шоб трошки тісто підійшло і 
викисло. Ранше газу не було і не дуже тепло в хаті, дак 
він і не перекисав. Тепер вже тепліше в хаті. [Чим Ви 

вчиняли тісто на хліб?] У кого шо було. У кого кисляк. 
Ранше були кисляки, сироватка... Було оттопимо мо-
локо, сир забрали, а тим учиняємо. [Дріжджів не було 
раніше?] Дріжчі були зроду. [Ви їх купували чи самі ро-
били?] Купуємо. Ввечері вчинила, а вранці місила. Як 
мені ніколи, шо треба довше, а воно перекисає, я взя-
ла трошки туди линула щось, яйця розбила, сахарцю, 
підіб’ю його ше. Печу на сковороді. [Скільки за один 
раз ставите в піч?]. Багато, бувало дванадцять в піч по-
саджу. Сковороди здорові, і  це посаджу дванадцять 
булок. Ну, це як сам хліб. Житнього не печемо, бо не-
має в нас житньої муки. Зараз і в магазині житній є, 
я і не купую. Печу всєгда. [Що треба робити, щоб хліб 
був доб рий?] Ну хліб, якщо він перекисне, порве його, 
якщо перестоє дуже. Сахару не можна багато наси-
пать у хліб. Треба вгадать мірку в хлібі. Багато насипа-
ти сахару – середина не випечеться, а мало – теж буде 
трошки... Треба вгадать. Я обично сиплю, як от для себе 
печу, дак я стакан сиплю на три літри вчиненого. А як 
переборщить сахару, так він ніколи не випечеться, він 
буде якийсь гіркий, невипечений. [Як Ви знаєте, що піч 
готова, щоб ставити хліб?] У неї верх такий білий ро-
биться. У мене кирпичом викладений. Дак низ не па-
лить, а як є, викладають плитами желізними. От у моєй 
подруги плитами викладено, дак ми посипаємо сіллю, 
бо воно ураз згорить на жалізі. А бува так, шо на кочер-
гу тряпку мокру, і теранув так рази два. Вода просичала 
і вже вона зсохла. [У чому ви вчиняєте?] Каструля єсть. 
Як на такіє случаї, дак чотирьохвідерна. А  як на ма-
ленький хліб, дак маленька каструля. [...] Оце надумала 
скоропостижний [хліб спекти], дак оце літра води, дві 
ложки сахара, дві ложки уксуса, дві ложки олії і ще пів-
пачки дрощів. Замесила разом. Воно сходить півтора 
часа. Повсходило, тоді виробила, і ше півчаса всходить. 
А інколя трошки і довшенько. І тоді саджаю у духовку. 
Це учора такий пекла. Скороспостижний. У нас дядько 
один називав «іскуствєнний хліб». Він жінці каже: «Ти 
мені того іскуствєнного не печи. Давай з печі нормаль-
ний хліб». [З якого борошна колись пекли хліб?] Рань-
ше було тільки на празники пшеничний, а так – жит-
ній. [Якої форми?] Круглої. А тоді на капустяні листя. 
Чорний житній хліб на капусті. Розчинку робили – зна-
чить, як печеться хліб, це оце трошечки тіста остаєть-
ся. І воно лежить у діжі. Лежить до слєдующего разу, 
слєдующєй зачінки. [Де діжу залишали?] Діжа стоїть 
у коморі обично. Вона накривалась. Спеціальна така 
діжа. Їй ніхто нічого поганого не робив. Тіки одне тісто 
місилося. І оце хліб отой пекли, тіки чорний хліб, ржа-
ний такий. А біленьке – це тіки на празники – на Пас-
ку, на Різдво. [Якого розміру мала бути хлібинка?] Це 
в завісімості, яка сім’я. Такі, як ото продаються, трохи, 
мо’, більші. Як велика сім’я, то багато хлібин треба. [...] 
Добрий той хліб. Він і сам добрий, без нічого. Я розка-
жу, як було при німці [під час Другої світової війни]. Це 
ж німці стояли, вроді ж боялись їх. Коли один німець 
приносить клунок борошна житнього. І моя свекруха 
думала, шо це, шоб хліба напекти їм. Напекли так ба-
гато. Ось і приходить уранці. А вона каже: «Забірайте». 
А він: «То вам. В нас є». Таки люди були між ними харо-
ші. Хліба напекли, а вони не схотіли й брать. [У війну і 
в голодні часи з чого хліб робили?] Та тоді ніхто його не 
пік, того хліба. Там якісь балабушки манюнькі. [З чого 
вони були?] Картопля. В  основном, картопля. Хліба 
дуже мало було. [Чи з кукурудзяного борошна роби-
ли?] В нас кукурудзи не було. Це вже при Хрущові куку-
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Фто дуже треба собірапть. То він на ранок ніяк не со Фто дуже треба собірапть. То він на ранок ніяк не со- Ф-
бірався. Якщо його варили в печі (раньше ж не було Фбірався. Якщо його варили в печі (раньше ж не було 
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биться. У мене кирпичом викладений. Дак низ не паЕбиться. У мене кирпичом викладений. Дак низ не па
лить, а як є, викладають плитами желізними. От у моєй Елить, а як є, викладають плитами желізними. От у моєй 
подруги плитами викладено, дак ми посипаємо сіллю, Еподруги плитами викладено, дак ми посипаємо сіллю, 
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рузяного хліба ми наїлися. То вже я була взрослою. То я 
вже купляла в магазані ті кукурудзяні булки. Ох, і вони 
вже надоїли нам! Можна вдавиться ними, тими булка-
ми. [Як Ви називаєте окрему хлібину?] Паляниця. [Що 
таке перепічка?] Оце й хліб. Можна з нього перепичку 
зробить. Оцей замесив хліб, і треба шоб він повсходив, 
поки висходиться у каструлі, це не той. А той мігом бе-
реться, і оце я замесила, і мігом кладу на сковороду те-
пленьку, і от раздавила, раздавила корж, і ставлю у піч. 
Оце перепічка називається. Якщо немає хліба, а треба 
поснідать. Тоді перепічка, дуже добра. [Чи є такі дні, 
коли не можна хліб пекти?] Да я кожен раз, коли треба, 
тоді і печу. Ну це на Великдень, перед Пасхою напікаєм, 
а в суботу печу, вже ж на Великдень не буду пекти. Як 
великий празник, дак стараюся перед празником. Сама 
знаю, шо гріх. [А про те, що, наприклад, в п’ятницю не 
можна пекти, не чули?] Ні, такого не чула, ніколи не 
чула. Печу всєгда, всєгда. [Як батьки вчили ставитися 
до хліба?] Мій батько трактористом робив. Він так чем-
но ставився до хліба. А він бувало, як курам даси, дак 
він накричит, шоб не розсипали. Він було так [учив], 
шоб хліб берегли. І моя мати береже хліб. Вони пере-
жили голодовку. Ми сорок сьомого [1947 р.] голодовку 
пережили, но вона невеличка була, не так замітна була. 
Вот мати зараз одна, старенька, але шоб намелета була 
мука. Шоб не доживали, шоб не було її. І вони бережуть 
хліб. А хто зна, як на другий год не вродить?! Так мати 
так, шо треба з запасом жить. А баба моя була, дак це 
ще бувало й сухарів понасушує, шоб стояли сухарі. 
Я зараз так, залишився хліб, я його викинула у відро чи 
курям, чи... [Чи можна шматки освяченої паски давати 
скотині?] Наоборот, треба дать. Вроді, свиням – нє, а в 
основном – коровам. Чось свиней не признають, воно 
не святость. [А собаці?] Собаці тоже не положено. Ну, 
не желатєльно б давать. Це корові, скотині так. А сви-
ням не можна свяченого давать. А от курам – тіки шка-
ралупи, кажуть, оті свячені яйця, шо лучше будуть не-
стися, чи шо. [Чи можна давати хліб котам, собакам?] 
Баба казала, шо кота не можна обіжать, бо кіт хліб нам 
заробив, у Бога випросив. [Як це?] Ну, я не можу роз-
казати. Кіт – свята тварина, він випросив у Бога хліб. 
Так казали про кота, що він випросив для людей хліба. 
Кота не можна обіжать. Дак я коту даю все. Ну до хліба 
треба ставитися [шанобливо], да, бо така погода, хто 
зна, як буде.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Як покойніка везуть на кладбище, то 
зверху на вікові ложили скатерку й хлібину. [Що потім 
з тією хлібиною робили?] Роздають людям на кладби-
щі. [Кому саме?] Отим людям, що прийшли на похо-
рон. Всі їдять той хліб. [Сватання] Приходить моло-
дий. Раньше ж боялися, шоб молодий прийшов у хату, 
поки не посватався. Молодий приходить з дядьком, 
чи з батьками, чи з дядьками, і з хлібом. Обязательно. 
І мєняються. Як молода дала согласіє, дак хліб обмі-
нюють. Їм оддають свій, а той забирають. Заходять і 
кажуть: «Чи ми туди попали?». «А куди ж Вам треба?» 
Так пошуткують, а тоді ж за стіл да за горілку.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Воно називається «пиро-
ги». Це вже як підросте дитина, батько й мати викупо-
вує дитинку свою, счітається. [Які ці пироги?] Раньше 
було, хлібину спечуть пшеничну. Беруть хлібинку, бе-
руть хустку, беруть там якусь блузу. Оце називаєть-
ся «на пирогах» – хлібина і подарок. А як тепер, дак 
купило в городі, купило подарок і віднесло «пироги».

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ На весілля коровай печуть тіль-
ки женщіни, які мають чоловіків. Вдови не печуть. 
Не дотрагуються до цього. Собіраються ті жінки, 
печуть оце шишки, печуть оце коровай. Ми верх 
[коровая] дуже красиво украшаємо. Ми робим коло-
ски такі довгі на коровай на ломачках. Вирізаєм такі 
ломачки з шовковиці, обдираємо їх. Ото по чотири 
робимо колоски завдовшки ніж газетки [понад двад-
цять сантиметрів], тоді обмотуємо ломачки тістом, 
ножницями ріжем, потім на газу бистро туди-сюди 
припалюємо, а тоді ставимо в піч. Бо воно враз роз-
пливеться. І оце ми робимо вісім колосків таких на 
два короваї. Оце потім ми їх покрашемо червоним. 
Купуємо [нерозбірливо] краску і робимо таку чер-
вону гілочку. Тоді по чотири палочки на коровай по 
крайках. Тоді робим по два «голуби», не маленькі. 
Взяла тіста шматок, скрутила, головку підняла, раз-
раз порізала (край, який буде хвостом). Беру другу і 
перегортаю так, шоб були крильця. Края крильць і 
хвіст трошки підрізаємо. Беремо гречину  – на нос. 
Прикраси робимо з іншого тіста, бо те тісто, шо на 
дрожчах, воно всходить, дак ми робимо яйця і мука, 
трошки сахара, шоб солодко, а  без соди, без дрож-
чів. І воно жовте, мажемо калиною, буряком, як нема 
краски. А  тоді робим такі шишечки. У  нас є спеці-
ально велика і маленька. І ці вершечки як помажем 
розовим. Після того, як посадять у піч цей коровай, 
перекидають через хату оцю миску, в которой міси-
ли. Якшо впаде миска отак, вверх цим, тако, то пога-
но. І якшо перевернеться, чи наоборот, в общім там 
якесь должне те... [Це погано?] То погано, да. А ше, 
преждє чим перекидать ту миску, то ше ми должни 
матір умить. Вже як оце тісто забрали, то в тій мискі 
налить води і матір весільну умить. Вже наче це вона 
заслуговує таке, великий чин такий. А тоді переки-
дать. То я лічно сама перекидала. Шишки ці, коровай 
оце [випікають]. [Виготовлення весільної шишки] 
Берем тіста, і  раз-раз ножем (надрізає край тіста з 
однієї сторони), і згорнули, а вона сама розпадеться. 
Це здорові шишки робимо, ті шо молода з дружкою 
розносить, бо вони приглашають на свадьбу: і по 
тридцять штук, і по сорок, і по п’ятдесят. Раньше, як 
хотят, шоб людина прийшла на свадьбу, знать кожній 
людині клали шишку. Як шишку не покладуть, знать 
людина на свадьбу не йде, знать вона там не нужна. 
А кажній клали шишку. Приходять у хату і кажуть: 
«Просили батько і мати, і я прошу, приходьте до нас 
на весілля». І кладе шишку на столі. Вона зразу кладе 
ту, шо вона кличе. Тоді їй у хаті віддають шишку, дя-
кують, шо прігласіла, а вона кладе маленьку. А вона 
ходила з здоровою кликати. Вона у барвінку, у всьо-
му. Ми і коровай барвінком і калиною убираємо. [Ко-
роваї печуть і в молодого, і в молодої?] Да. Коровай 
печуть в молодого, його прибірають там. Ложать дві 
ложки на коровай. Красними лєнтами перев’язують і 
калиною убірають цей коровай. Оце таке. Там шиш-
ки. Шишки ліпляться і шишками викладається. Він 
круглий. Викладається така хлібина. На хлібину оце 
ці шишки. Ми робимо ці шишки і складаємо кругом-
кругом-кругом. Тіки шоб до пари вони були. І  ма-
леньку шишечку робимо, і ту шишечку ложим на той 
коровай. І  шишок цих тоже должно буть пара. І  ті, 
шо сунуть в оту піч, сильно співають ото. Оце наче 
начинають співать до того короваю, шоб той коровай 
удався. [А ще щось пекли на весілля?] Ну, хліб само 
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ралупи, кажуть, оті свячені яйця, шо лучше будуть неМралупи, кажуть, оті свячені яйця, шо лучше будуть не-М-
стися, чи шо. [Чи можна давати хліб котам, собакам?] Мстися, чи шо. [Чи можна давати хліб котам, собакам?] 
Баба казала, шо кота не можна обіжать, бо кіт хліб нам МБаба казала, шо кота не можна обіжать, бо кіт хліб нам 
заробив, у Бога випросив. [Як це?] Ну, я не можу розМзаробив, у Бога випросив. [Як це?] Ну, я не можу роз
казати. Кіт – свята тварина, він випросив у Бога хліб. Мказати. Кіт – свята тварина, він випросив у Бога хліб. 
Так казали про кота, що він випросив для людей хліба. МТак казали про кота, що він випросив для людей хліба. 
Кота не можна обіжать. Дак я коту даю все. Ну до хліба МКота не можна обіжать. Дак я коту даю все. Ну до хліба 
треба ставитися [шанобливо], да, бо така погода, хто Мтреба ставитися [шанобливо], да, бо така погода, хто 
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Ф
хліб. А хто зна, як на другий год не вродить?! Так мати 
так, шо треба з запасом жить. А баба моя була, дак це Фтак, шо треба з запасом жить. А баба моя була, дак це 
ще бувало й сухарів понасушує, шоб стояли сухарі. Фще бувало й сухарів понасушує, шоб стояли сухарі. 
Я зараз так, залишився хліб, я його викинула у відро чи ФЯ зараз так, залишився хліб, я його викинула у відро чи 
курям, чи... [Чи можна шматки освяченої паски давати Фкурям, чи... [Чи можна шматки освяченої паски давати 
скотині?] Наоборот, треба дать. Вроді, свиням – нє, а в Фскотині?] Наоборот, треба дать. Вроді, свиням – нє, а в 
основном – коровам. Чось свиней не признають, воно Фосновном – коровам. Чось свиней не признають, воно 
не святость. [А собаці?] Собаці тоже не положено. Ну, Фне святость. [А собаці?] Собаці тоже не положено. Ну, 

трошки сахара, шоб солодко, а  без соди, без дрож
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розовим. Після того, як посадять у піч цей коровай, 

Ф
розовим. Після того, як посадять у піч цей коровай, 
перекидають через хату оцю миску, в которой місиФперекидають через хату оцю миску, в которой міси
ли. Якшо впаде миска отак, вверх цим, такоФли. Якшо впаде миска отак, вверх цим, тако
но. І якшо перевернеться, чи наоборот, в общім там Фно. І якшо перевернеться, чи наоборот, в общім там 
якесь должне те... [Це погано?] То погано, да. А ше, Фякесь должне те... [Це погано?] То погано, да. А ше, 
преждє чим перекидать ту миску, то ше ми должни Фпреждє чим перекидать ту миску, то ше ми должни Фматір умить. Вже як оце тісто забрали, то в тій мискі Фматір умить. Вже як оце тісто забрали, то в тій мискі 
налить води і матір весільну умить. Вже наче це вона Фналить води і матір весільну умить. Вже наче це вона 
заслуговує таке, великий чин такий. А тоді перекиФзаслуговує таке, великий чин такий. А тоді переки
дать. То я лічно сама перекидала. Шишки ці, коровай Фдать. То я лічно сама перекидала. Шишки ці, коровай 
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Е
хвіст трошки підрізаємо. Беремо гречину  – на нос. 
Прикраси робимо з іншого тіста, бо те тісто, шо на ЕПрикраси робимо з іншого тіста, бо те тісто, шо на 
дрожчах, воно всходить, дак ми робимо яйця і мука, Едрожчах, воно всходить, дак ми робимо яйця і мука, 
трошки сахара, шоб солодко, а  без соди, без дрожЕтрошки сахара, шоб солодко, а  без соди, без дрож
чів. І воно жовте, мажемо калиною, буряком, як нема Ечів. І воно жовте, мажемо калиною, буряком, як нема Екраски. А  тоді робим такі шишечки. У  нас є спеціЕкраски. А  тоді робим такі шишечки. У  нас є спеці
ально велика і маленька. І ці вершечки як помажем Еально велика і маленька. І ці вершечки як помажем 
розовим. Після того, як посадять у піч цей коровай, Ерозовим. Після того, як посадять у піч цей коровай, 
перекидають через хату оцю миску, в которой місиЕперекидають через хату оцю миску, в которой міси
ли. Якшо впаде миска отак, вверх цим, такоЕли. Якшо впаде миска отак, вверх цим, тако
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собою. От у сусідньому селі (у Чобітках) ще пекли ле-
жень, такий низенький. Він називався «лежень». Дак 
там один коровай пекли, а у нас два короваї. А як ви-
проводжали молоду, дак обязатєльно один коровай 
віддавали молодій. Вона несла до молодого. Пекли 
два короваю у молодої, і два – у молодого. [У моло-
дого і в молодої однакової форми короваї були?] Да, 
однакової. А тоді вони міняються. [Шматками?] Да, 
шматками. Ну, в основном, кусок тільки дають. А то 
все людям роздають на свадьбі коровай, шоб люди 
коровай той поїли. [Чи можна було той хліб, що з ве-
сілля лишився, на сухарі сушити?] Всьо роблять. Хто 
не поїсть да посушить. Як є скотина, то хто там його 
сушив? Викинули корові чи свині. Як є повно хазяй-
ства, хазяйство ж у селі всігда є.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Які обов’язкові страви готували 
на весілля?] Капусняк обязатєльно варили, картоплю 
жарили, кашу, голубці, холодець обязатєльно. Це саме 
обязатєльні блюда були. Кисіль обязатєльно варили. 
Це називалося «вигоняйло». Як кисіль вже постави-
ли, так це «виганяйло». Ставили його на самий зад – у 
неділю, і у понеділок. Зараз солодкі столи. А раньше 
не було цього всього. Ну було там ковбаси, порося за-
колеш, всяке м’ясо, а солодких не було. А тепер – со-
лодкий стіл. А  тепер вже начали в кахве. Дак тепер 
кухарок наймають. Ой раніше було куховарим три-
чотири дні, цілий тиждень кури скубем, бо десятки 
курей. А  тоді вже началося  – кухарок наймають, по 
три-чотири тисячі платять. Бачиш, тепер які розумні 
люди, не хотять готовитися.

ПОМИНКИ [Яка остання страва поминального обіду 
після похорону?] Кисіль. А ше раньше було – не дава-
ли кисіль, а варили такі грушки, яблучка, грушки сухі. 
Це узвар. Як уже на стіл його ото положать, то то вже 
давай шапку на голову й у двері. Тепер ще й канфєти 
дають... Тоді – ну хто їх тих, канфєт... Ну, там на сто-
лі, може, тарілочку на всіх. [...] Раньше – борщ, капус-
няк... Борщ на вечерю. В  нас обіди були. Увечері, як 
це узавтра девять день, допустім, так? Увечері була ве-
черя. Вечерю варили: борщ, картошку, там іще шось, 
якесь блюдо. І ото той кисіль. То вже дві-три блюда, 
ніхто там тих блюд [багато] не готовив. Тепер як на-
становлять, що в три ряди. [Перша страва  – борщ?] 
А на обід варили борщ. То оце на обід всігда варилася 
пісна страва. Оце воно счітається, пісна страва долж-
на була буть. Оце ж ця ше локшина варилася. Галушки. 
Я забула за їх. У перву ж очередь борщ. А тоді ж оця 
локшина. Локшина робилася так. З салом зажарюва-
ли, з цибулькой... Зверху локшини положить. А в обід 
із молоком робили. Це вже наче до борщу  – локши-
на з молоком. А тоді вже там кисіль, чи шо там воно, 
отаке. Ну, багато страв особенно не готовили. Ну, дві-
три там. Але ж о справляли – і вечеря, і обід, і сорок 
днів, і дев’ять днів, і год. Оце справляли увечері і рано. 
В мене п’ятнадцять год, як померла мама моя. Я сама і 
вечерю, і обід справляла. Тепер же ж так – умерла лю-
дина, на другий день [справляють] дев’ять днів. Який 
же ж можеть буть узавтра дев’ять днів? Коли вона ше 
дев’ять днів не лежить у землі? [Чи був у вас такий 
звичай відвідувати покійного?] На другий день. Сьо-
годні похоронили людину  , а  узавтра приходять. Це 
щітається «сніданок» несуть йому, покойному. При-
ходять рано туди. Шо туди несуть. Ну, якусь канфєтку 
чи печеньку, чи шось таке. Горілки туди на кладбище 

ніхто не носив. [А хліб?] Ну, печеня. Прянікі можуть 
спекти. Коржики пекли самі. Коржики пекли давно. 
Бо пряників же не було в магазинах. А самі пекли кор-
жики такі.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
Святвечір] клалося сіно на покуть, і  рукавиці наді-
валися. Це я помню. Було, рукавиці одіне і сіно по-
трусе. Те сіно корівці оддає, шо збірається. І  став-
ляє кутю і узвар, і  приказує: «Кутя, кутя на покуті, 
а узвар – на базар». О, ше бувало на кутю баба ще й 
Діда Мороза кличе, шоб не морозив нічого. Но ми 
сміялися. «Діду Морозу, йди до нас куті їсти, а як не 
хочеш куті їсти, дак не морозь нам нічого». Це баба 
так робила. А батько не робив так. Він комсомолець 
був. У нас дві куті. Одна перед Крєщєнієм – то Голо-
дна кутя, перед Різдвом  – це Багата.  [...] А  тоді, як 
доїли кутю всю, ложки вниз, і як чия перевернеться, 
той умре.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Ми ж Храм од-
буваємо. Храм у нас Михайла, 21 листопада. Дак сто-
ли отак стоять. У мене то сестра, то подруга, то кума 
десь, дак Храм великий у мене. На Храм печу хліб, ще 
й пиріжки печу. Печу і калину рву, тоді жару, обри-
ваю їх, тоді мак, ягод туди добавляю. Печу пиріжків 
дуже багато. Треба ж по два пиріжки дать. Свати у 
мене є. На Храмовий [празник] треба по одному не 
давати, лише по два. Ну оце ж прийшли, пообідали. 
[У церкву на Храмове свято ходите?] Нє, у нас церкву 
оце два-три года як открили. Храм святкуємо. Церк-
ви у нас не було. [А як без церкви святкували?] Про-
сто їхали на Храм і всьо. Ну оце їдуть чи до мене, чи 
до сусідів, приїжжають, машин наставляють. [Що Ви 
обов’язково на Храм готуєте?] Капусняк, картошку 
жару, кашу, котлети, голубці. Ще багато магазинного 
накуповуємо. Сітра накупуємо, горілки, вина. Так від-
буваємо Храм. Як на свадьбу. І пиріжки печу. Я в печі 
м’ясо жарю. З печі все добріше.

с. Пологи-Яненки
Записала К. Ковтун 12 вересня 2009 р.  

у с. Пологи-Яненки Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл.  

від Сніжка Василя Івановича, 1928 р. н.,  
Сніжко Галини Гуріївни, 1936 р. н., 

та Бицюри Олени Семенівни, 1927 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Дві 
Куті – перед Роздвом і перед Водохрещами, а тієї, на 
Щедривку – не було. Кутю варили з пшениці, ставили 
на сіні, на покуті. Ото кутя там і узвар там. Узвар із 
сушки (яблука, груші), слив не було, бо в нас вони не 
росли, такі майбуть, ґрунти. Яблоні, груші, вишняки 
великі були, ми вишні і сушили. Насушимо, в  осно-
вному, яблук і вишень, а тоді зімою отакі узвар і п’ємо, 
з яблук і вишень. [...] Було наші мати, казали нам, ді-
тям, а ми зведéнці (матерініх двоє, а вона за другого 
пошла, там троє), шоб ми несли кутю, звар, мед на по-
куть. І ото мати нам розказували, як треба, а ми вже 
сіно слали, ставили кутю, звар і мед, залазили під стіл 
і квохтали, шоб курі курчат висижували. Тепер у нас 
там телевізор стоїть, а  вище, в  тому ж кутку, ікони. 
Я на кажду кутю ставлю у тому кутку табуреточку і 
тепер, і кутю ставлю, звар і мед, шось посненьке при-
готовлю і то в мене така Вечера.

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua
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няк... Борщ на вечерю. В  нас обіди були. Увечері, як 
це узавтра девять день, допустім, так? Увечері була веІце узавтра девять день, допустім, так? Увечері була ве
черя. Вечерю варили: борщ, картошку, там іще шось, Ічеря. Вечерю варили: борщ, картошку, там іще шось, 
якесь блюдо. І ото той кисіль. То вже дві-три блюда, Іякесь блюдо. І ото той кисіль. То вже дві-три блюда, 
ніхто там тих блюд [багато] не готовив. Тепер як наІніхто там тих блюд [багато] не готовив. Тепер як на
становлять, що в три ряди. [Перша страва  – борщ?] Істановлять, що в три ряди. [Перша страва  – борщ?] 
А на обід варили борщ. То оце на обід всігда варилася ІА на обід варили борщ. То оце на обід всігда варилася 
пісна страва. Оце воно счітається, пісна страва должІпісна страва. Оце воно счітається, пісна страва долж
на була буть. Оце ж ця ше локшина варилася. Галушки. Іна була буть. Оце ж ця ше локшина варилася. Галушки. 
Я забула за їх. У перву ж очередь борщ. А тоді ж оця ІЯ забула за їх. У перву ж очередь борщ. А тоді ж оця 
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стання страва поминального обіду 

М
стання страва поминального обіду 

після похорону?] Кисіль. А ше раньше було – не дава
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після похорону?] Кисіль. А ше раньше було – не дава-

М
-

ли кисіль, а варили такі грушки, яблучка, грушки сухі. 

М
ли кисіль, а варили такі грушки, яблучка, грушки сухі. 
Це узвар. Як уже на стіл його ото положать, то то вже 

М
Це узвар. Як уже на стіл його ото положать, то то вже 
давай шапку на голову й у двері. Тепер ще й канфєти 

М
давай шапку на голову й у двері. Тепер ще й канфєти 
дають... Тоді – ну хто їх тих, канфєт... Ну, там на стоМдають... Тоді – ну хто їх тих, канфєт... Ну, там на сто-М-
лі, може, тарілочку на всіх. [...] Раньше – борщ, капусМлі, може, тарілочку на всіх. [...] Раньше – борщ, капус-М-
няк... Борщ на вечерю. В  нас обіди були. Увечері, як Мняк... Борщ на вечерю. В  нас обіди були. Увечері, як 
це узавтра девять день, допустім, так? Увечері була веМце узавтра девять день, допустім, так? Увечері була ве-М-
черя. Вечерю варили: борщ, картошку, там іще шось, Мчеря. Вечерю варили: борщ, картошку, там іще шось, 
якесь блюдо. І ото той кисіль. То вже дві-три блюда, Мякесь блюдо. І ото той кисіль. То вже дві-три блюда, 
ніхто там тих блюд [багато] не готовив. Тепер як наМніхто там тих блюд [багато] не готовив. Тепер як на
становлять, що в три ряди. [Перша страва  – борщ?] Мстановлять, що в три ряди. [Перша страва  – борщ?] 
А на обід варили борщ. То оце на обід всігда варилася МА на обід варили борщ. То оце на обід всігда варилася 

накуповуємо. Сітра накупуємо, горілки, вина. Так від

М
накуповуємо. Сітра накупуємо, горілки, вина. Так від
буваємо Храм. Як на свадьбу. І пиріжки печу. Я в печі Мбуваємо Храм. Як на свадьбу. І пиріжки печу. Я в печі 
м’ясо жарю. З печі все добріше.Мм’ясо жарю. З печі все добріше.
Ф

чотири дні, цілий тиждень кури скубем, бо десятки 

Ф
чотири дні, цілий тиждень кури скубем, бо десятки 
курей. А  тоді вже началося  – кухарок наймають, по Фкурей. А  тоді вже началося  – кухарок наймають, по 
три-чотири тисячі платять. Бачиш, тепер які розумні Фтри-чотири тисячі платять. Бачиш, тепер які розумні 

стання страва поминального обіду Фстання страва поминального обіду 

десь, дак Храм великий у мене. На Храм печу хліб, ще 

Ф
десь, дак Храм великий у мене. На Храм печу хліб, ще 
й пиріжки печу. Печу і калину рву, тоді жару, обри

Ф
й пиріжки печу. Печу і калину рву, тоді жару, обри
ваю їх, тоді мак, ягод туди добавляю. Печу пиріжків 

Ф
ваю їх, тоді мак, ягод туди добавляю. Печу пиріжків 
дуже багато. Треба ж по два пиріжки дать. Свати у 

Ф
дуже багато. Треба ж по два пиріжки дать. Свати у 

Ф
мене є. На Храмовий [празник] треба по одному не 

Ф
мене є. На Храмовий [празник] треба по одному не 
давати, лише по два. Ну оце ж прийшли, пообідали. Фдавати, лише по два. Ну оце ж прийшли, пообідали. 
[У церкву на Храмове свято ходите?] Нє, у нас церкву Ф[У церкву на Храмове свято ходите?] Нє, у нас церкву 
оце два-три года як открили. Храм святкуємо. ЦеркФоце два-три года як открили. Храм святкуємо. Церк
ви у нас не було. [А як без церкви святкували?] ПроФви у нас не було. [А як без церкви святкували?] Про
сто їхали на Храм і всьо. Ну оце їдуть чи до мене, чи Фсто їхали на Храм і всьо. Ну оце їдуть чи до мене, чи 
до сусідів, приїжжають, машин наставляють. [Що Ви Фдо сусідів, приїжжають, машин наставляють. [Що Ви 
обов’язково на Храм готуєте?] Капусняк, картошку Фобов’язково на Храм готуєте?] Капусняк, картошку Фжару, кашу, котлети, голубці. Ще багато магазинного Фжару, кашу, котлети, голубці. Ще багато магазинного 
накуповуємо. Сітра накупуємо, горілки, вина. Так відФнакуповуємо. Сітра накупуємо, горілки, вина. Так від
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буваємо. Храм у нас Михайла, 21 листопада. Дак сто

Е
буваємо. Храм у нас Михайла, 21 листопада. Дак сто
ли отак стоять. У мене то сестра, то подруга, то кума Ели отак стоять. У мене то сестра, то подруга, то кума 
десь, дак Храм великий у мене. На Храм печу хліб, ще Едесь, дак Храм великий у мене. На Храм печу хліб, ще 
й пиріжки печу. Печу і калину рву, тоді жару, обриЕй пиріжки печу. Печу і калину рву, тоді жару, обри
ваю їх, тоді мак, ягод туди добавляю. Печу пиріжків Еваю їх, тоді мак, ягод туди добавляю. Печу пиріжків 
дуже багато. Треба ж по два пиріжки дать. Свати у Едуже багато. Треба ж по два пиріжки дать. Свати у Емене є. На Храмовий [празник] треба по одному не Емене є. На Храмовий [празник] треба по одному не 
давати, лише по два. Ну оце ж прийшли, пообідали. Едавати, лише по два. Ну оце ж прийшли, пообідали. 
[У церкву на Храмове свято ходите?] Нє, у нас церкву Е[У церкву на Храмове свято ходите?] Нє, у нас церкву 
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СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ки пекла кажен год і сей год пекла  – і дітям, і  собі. 
Паски печемо у суботу, це в нас усі так. Робимо ви-
сокі, украшаємо хрестиками, листочками і оперізуємо 
таким кантиком із тіста. Посвятимо на тому церкови-
щі, де церква стояла. Була гарна, дерев’яна, а в трид-
цять шостому [1936 р.] годі розвалили, розтягли, тико 
кладьбіще коло її осталось. Приїхали з району упо-
лномочені, тутешнім приказали, а ті раді стараться.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровгай пекла часто, бо людей 
у селі було багато, діти підростали, женились. Тоді 
жизнь була інша, а тепер наче все вимерло, аж чудно 
якось і страшно. Хіба я думала, шо до такого доживу? 
Ще на весілля пекли багато шишок і лежень. Лежень 
тоже прикрашали гарно – і цвіточками, і листочками, 
туди клали більше сахару, як у коровгай, він був тро-
хи меншим і тоншим за коровгай. Зразу у піч садов-
ляться шишки, бо вони невелички і бистро печуться, 
а тоді шишки витягуються, а це вже підийшло, а тоді 
ще трошки прокинув дровець, шоб прогоріло, сухі-
сіньких таких, не курячих дров. Прогоріло, оце й ко-
ровгай, і лежень туди. Було часто й так, шо сьогодні 
шишки напечуть, бо треба, шоб молода з шишкою 
кликать ішла, а завтра печуть коровгай і лежень. Ага, 
ще пекли такий невеликий, прикрашений хлібчик 
для свахи. Як він називався, я вже забула, а пекли, на 
кожній свайбі пекли. Пекли все це у суботу, бо ран-
ше свайби були у неділю, у суботу не було. А пожже 
стали свайби одбувать і в суботи, дак і пекти стали у 
четвер, а тепер клопоту, бо, знаєте, дома як печуть, до, 
не дай Бог, лопне або підгорить. За ним же дуже треба 
слідкувать, бо це ж, як ото кажуть, по прикметі, життя 
молодих. Так, шо тепер коровгáй заказують, а шишки 
дома печуть.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Біжу на роботу, піч витопила 
рано, борщ, гарбуз у печі, хліб, сало, часник тут. Дітей 
оставляю, наказую, шоб виймали страву з печі і на-
сипали. Прибігаю з роботи, а вони хліб із салом поїли, 
а страву і не виймали з печі. Добре, шо воно до вечора 
ще й тепле. Тепер, ой-йо-йой, діти, тепер друга жизнь. 
Та й вам нелегко. Нам було по-своєму, а  вам  – по-
своєму. Ну, я одне скажу, шоб оце теперішнім дітям да 
дав тую жизнь, яку ми прожили, вони б не видержали, 
і году б не видержали!

ХЛІБ Без дріжджів пекли тіки житній хліб, а пшениш-
ний на кісті [тісті] не спечеш, тут треба дріжджі. 
Житній пекли на кісті. Ну, оце ж я напекла житнього 
хліба, а кидаю комéлик такий гарний, гарно обигнáла 
макітру... І оце той комéлик накриваю чистесенькою 
тряпочкою, виношу у комору. Хліб пекли через день, 
через два (у кого яка семня). І ото вже, як знов пекти, 
розмочую те кістечко, насіваю трохи борошна і лож-
кою (чи рукою) учиняю  – «розчин» називався. Оце 
вчиняю, становлю на печі скраю, шоб негаряче, і шоб 
воно вкисло. А тоді замішую. Ставлю на ніч, замісила, 
підійшло кісто, а тоді вже на капустяних листках або 
на жаровнях пекли хліб. У мене і сичас он є лопата та, 
шо хліб садовить. Житній хліб смашніший за білий у 
сто раз. Він хоч і не такий високий да пухкий, як пше-
нишний, але ота кислинка, шо в йому є, ота скориноч-
ка хрумкенька... Ой добре! Да як натреш часником і 
здóром – у світі нема кращого.

с. Помоклі
Записала Л. Артюх 1989 р. у с. Помоклі  

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. 
від Черненької Анастасії Прокопівни, 1906 р. н., 

Черненької Палажки Гнатівни, 1921 р. н.,  
Черненького Прокопа Михайловича, 1928 р. н., 

Левченко Катерини Сидорівни,  
та Кравченко Анастасії Сергіївни, 1927 р. н. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутю 
й тепер варимо з ячної, на покуть на лаву сіно клали. 
Несуть хлопці кутю на покуть, кажуть: «Пішла кутя 
на покутя, а взвар – на базар!». Їдять на Святий вечір і 
Різдво. На Святий вечір пекли рибу, голубці, пиріжки 
з маком, калиною, капустою, ягодами, квасолею, горо-
хом. Варимо борщ пісний з рибою, як закон. І тепер 
варять. Борщ, далі кутя і все інше. На Різдво вже і кутя, 
і скоромне: ковбаса, сало, мнясо. На кутю дівчата во-
рожили: бере дівчина з кутею ложку, стає на порозі. 
Звідки собака загавка, туди й заміж піде. На ніч ложки 
на миску з кутею кладуть. Як якась впала й переки-
нулась, значить мертвяки рідні вечерять приходили. 
А на ніч у кочережнику ставляють найменшу дитину, 
і [вона] скликає всіх померлих родичів на кутю при-
ходити. Імен не називає. Мертвим залишають на сто-
лі кутю, самі поїли, а на ніч гукали душі вечеряти [це 
роблять у с. Вінниці, а в Помоклях не кличуть родичів 
на кутю]. На Різдвяну кутю це було, а на Хрещальну 
не оставляли. На Новий рік хлопці перші приходять 
в хату посівати на нове щастя, а  на Різдво першою 
входить дівчина, щоб телички і ягнятка були, щоб ро-
дились і велися. «Хрещення». Варять усе пісне. Пізно 
вечеряють. Як поїдять, качалку беруть, ціпок і випро-
ваджують кутю. Діти вигонюють. Галасують. Б’ють по 
лісі [стовпах], по воротях. А дядько ще й вистрілить 
угору, шоб випровадить кутю. Тепер якось цього мало 
чую. У церкві воду святять – Трьохсвятителів: Григо-
рія Богослова, Івана Златоустого і Великого Василя. 
Вода помічна. На Стрічення правиться і вода святить-
ся. Це – виводини Ісуса Христа. Вода лічена теж. А на 
другий день  – Симона Старця. Старці ходять, про-
сять, то їхній день. Дають хліб, пиріжки чи шо в кого є. 
[Масляна] це ше [називається] «М’ясниці», «Всеїдна». 
Якщо повний місяць – Всеїдна, а як неповний – то не 
Всеїдна. А  після Всеїдної  – Пущальна, тоді Масляна, 
Масниця. А посля – піст. На Масницю варимо й зараз 
вареники з сиром, а од м’яса кип’ятком помиєш все – і 
сковороди, і  горшки, й казани. На Масницю й перед 
[нею]  – дві поминальні суботи. Оце, як Масляна, то 
зветься це «колодки тягать». А знаю, шо раз холодно 
було, я заболіла. Коли собака там гавка. Ану я гляну в 
окно. Воно окно дране, і так у щілинку вітер провіяв. 
Пошли два. На руці стьожкою червоною прив’язана 
колодка. І оце, як прийдуть і мені почеплять, то мені 
треба їм могорич становить. Хто трапиться, тому й 
чіпляли. Кому колодку почепили, станови могорич. 
[Яка з себе була та колодка?] Яка? Отака, як оцей дрю-
чок. Просто дрючок, як оця ковінька, нетовста. Поче-
плять, стьожкою прив’яжуть. Чи зустріли кого, чи в 
хату до кого зайшли, зразу й прив’язали до руки тому. 
Той могорич становить. А  тоді шукає, кому б свою 
колодку прив’язать, шоб могоричу добитись. [На яку 
руку: на ліву, на праву чпляли колодку?] Як оце вони 
йшли, да на правій було. А тоді ж розказують, як рань-
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І
оставляю, наказую, шоб виймали страву з печі і на

І
оставляю, наказую, шоб виймали страву з печі і на
сипали. Прибігаю з роботи, а вони хліб із салом поїли, Ісипали. Прибігаю з роботи, а вони хліб із салом поїли, 
а страву і не виймали з печі. Добре, шо воно до вечора Іа страву і не виймали з печі. Добре, шо воно до вечора 
ще й тепле. Тепер, ой-йо-йой, діти, тепер друга жизнь. Іще й тепле. Тепер, ой-йо-йой, діти, тепер друга жизнь. 
Та й вам нелегко. Нам було по-своєму, а  вам  – по-ІТа й вам нелегко. Нам було по-своєму, а  вам  – по-
своєму. Ну, я одне скажу, шоб оце теперішнім дітям да Ісвоєму. Ну, я одне скажу, шоб оце теперішнім дітям да 
дав тую жизнь, яку ми прожили, вони б не видержали, Ідав тую жизнь, яку ми прожили, вони б не видержали, 

іжджів пекли тіки житній хліб, а пшенишІіжджів пекли тіки житній хліб, а пшениш
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стали свайби одбувать і в суботи, дак і пекти стали у 
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стали свайби одбувать і в суботи, дак і пекти стали у 
четвер, а тепер клопоту, бо, знаєте, дома як печуть, до, 

М
четвер, а тепер клопоту, бо, знаєте, дома як печуть, до, 
не дай Бог, лопне або підгорить. За ним же дуже треба 

М
не дай Бог, лопне або підгорить. За ним же дуже треба 
слідкувать, бо це ж, як ото кажуть, по прикметі, життя 

М
слідкувать, бо це ж, як ото кажуть, по прикметі, життя 
молодих. Так, шо тепер коровгáй заказують, а шишки 

М
молодих. Так, шо тепер коровгáй заказують, а шишки 

Біжу н МБіжу на роботу, піч витопила Ма роботу, піч витопила 
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ще й тепле. Тепер, ой-йо-йой, діти, тепер друга жизнь. Мще й тепле. Тепер, ой-йо-йой, діти, тепер друга жизнь. 
Та й вам нелегко. Нам було по-своєму, а  вам  – по-МТа й вам нелегко. Нам було по-своєму, а  вам  – по-
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ваджують кутю. Діти вигонюють. Галасують. Б’ють по Фваджують кутю. Діти вигонюють. Галасують. Б’ють по 
лісі [стовпах], по воротях. А дядько ще й вистрілить Флісі [стовпах], по воротях. А дядько ще й вистрілить 
угору, шоб випровадить кутю. Тепер якось цього мало Фугору, шоб випровадить кутю. Тепер якось цього мало 

Е
і скоромне: ковбаса, сало, мнясо. На кутю дівчата во

Е
і скоромне: ковбаса, сало, мнясо. На кутю дівчата во
рожили: бере дівчина з кутею ложку, стає на порозі. 

Е
рожили: бере дівчина з кутею ложку, стає на порозі. 
Звідки собака загавка, туди й заміж піде. На ніч ложки 

Е
Звідки собака загавка, туди й заміж піде. На ніч ложки 
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ше любили гулять. Дак тоді ж було по селах і тиждень 
Масляну гуляли. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» «Кутю нести»  – назива-
ють вечерю на Різдво, коли онуки несуть бабі пупо-
вій, а тоді й бабі рідній кутю. Тепер вже нема пупоріз-
них баб.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Колядували великі ді-
вчата і хлопці отдєльно. Співали кожен гурт свої ко-
лядки: дівчата – «Діва днєсь», а хлопці – «Рождество». 
Дають хліб колядникам. Як назбирають лантух: шось 
продадуть, шось на церкву, шось собі куплять і гу-
ляють. Дітям-колядникам дають гостинці: конфету, 
пряник, копійки. Тепер тільки діти й ходять коляду-
ють.  [Назви свята] «Меланки», «Щедрівка». Щедрують 
тільки дівчата. Дівчатам дають пиріжки, хліб, пряни-
ки. А хлопці посипають: «Сію-вію, повіваю, з Новим 
годом поздравляю!» Їм дають гостинці. Тепер тільки 
діти посівають. Звечора на Щедрівку дівчата й хлоп-
ці ворожили. [...] На стіл клали уголь, перстень, хліб, 
сіль, ножиці, молоток, обценьки. Очі зав’язували й 
вели її до стола. Як хліб вибере – добре, ножиці – буде 
чоловік кравець, голка – швець, молоток – коваль, об-
ценьки – плотник.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пе-
кли жилявники на перший день посту, коржі, маком 
затирали, водичкою. Гарячого не варили, і  борщу не 
їли. На перший тиждень посту – Велика поминальна 
субота. Хто з війни не вернувся, в кого діти повмира-
ли, хто не має дітей, обід готовлять. Усіх поминають. 
Панахиду носять до церкви. Панахида – хліб і там чи 
олія, чи сахарю, чи в кого мед є. Всього поминальних 
субот три. Й зараз так. На Хресті [Середохрестя] пе-
кли хрести з хліба, тоді висушать. Як їде хазяїн в поле 
сіяти, покладе на ниві хрест або хліба буханку, обсіває 
зерном. Тоді сіє. А  потом те з’їдають і худобі дають: 
чи волам, чи коням. Тепер хрести не печуть. На Со-
рок святих булочки такі пекли – пампушки пекли для 
сім’ї. Сорок штук. Не роздавали. Самі їли. Благові-
щення – великий празник. Нічого не роблять, нічого. 
Як шось зробиш, не вдасться. Навіть яйця знесені на 
Благовіщення не клади під квочку, бо вилупиться дво-
голове. Це – постовий день. Їдять учора приготовлене, 
не ріжуть, хліб ламають. Умочають у часник з олією 
й сіллю, чи хрін з олією, чи з огірками, чи з редькою. 
Картоплю варять. Благовіщення й тепер придержу-
ються. Свячену вербу зберігали, на паску становили 
чотири гілочки. І в піч кидали, як паску пекти садили. 
Білий тиждень. На цьому тижні Чистий четвер. Усе 
до цього шоб було попрате й помазане. То больний, 
треба досвіта обмитися й воду однести на річку до 
схід сонця. Це «прзнаки» зветься. Тоді болєзнь піде з 
водою. П’ятниця страсна. Не пекти ні хліб, ні паски, 
нічого. Яйця красять так само в суботу. І  паски пе-
чуть. І варять на завтра. Великодня субота для приго-
тування до Великодня. Розговляються яйцем і паскою. 
Паски пекли в череп’яних кухлях, тепер вже форми є. 
Колись кабана кололи не тільки на Різдво, а й на Ве-
ликдень, у  Чистий четвер. Розбирали, мили, солили 
сало і м’ясо, робили ковбаси, кишку [кров’янку]. На 
Григорія жита святили. Піп ішов, процес церковний, 
ішли на поле, святили жита – озимину. На тому місці, 
де найменше жито було, стола ставили й хліб на столі. 
І святили жита.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ На Великдень святять паски, кра-
шанки, сало, м’ясо, сіль. [Мак] Коли вмирала баба 
[пупорізна], просила дати їй з собою у вузлику свяче-
ного маку: «Бо в мене багато внучат, то шоб було чим 
ділить». 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Проводи на 
гробки несуть паску, яйця, коржики печуть, якісь гос-
тинці, горілку, вино. Розстеляють рушники, сідають 
по п’ьть-шість сімей і обідають на землі. Рушники 
раньше на хрести в ці дні не вішали, а от годів десять-
п’ятнадцять стали вішать на хрести. Хліба багато не-
сли, піп святив, піп і забирав. А то ще бідним роздава-
ли. Додому, шо не доїли, можна забирать. На могилку 
не кладуть нічого.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Зелена неділя на Троїцю [...] Ставлять віху не одну 
на село, може дві чи п’ять. А тоді гуляють хлопці й ді-
вчата, бувало, цілу ніч гуляли, танцювали. [Не п’ють. 
Не їдять]. [...] Три дні клечання гуляють, [город] не са-
пають. Тільки їсти варять. [...] Поминають: панахидку 
несуть, хліб, свічку, ще шось із їжі. Усіх поминають 
без розбору, хто помер і не своєю смертю, і тих, хто на 
кладбищі покоїться. Петрівка – піст од Троїці до Пе-
тра. До Петра зюзюля кує, а тоді дарника вкусить, вда-
виться і замовкне. Дарники з сиру робили, пекли. Такі, 
як пампухи, тільки з сиру, яєць і борошна. Кажуть, шо 
ячмінь колос викидає саме, то содовей вдавиться ко-
лоском на Петра й замовкне. Маковій – це піст, Спа-
сівка. Не женяться два тижні. Свайби не заводять. На 
Маковія пекли коржі, терли мак, з маком і медом їли. 
Не правиться [в церкві] у нас. Мак не святять, тіль-
ки святять на Паску. На Спаса святять яблука і груші. 
Матері, ті, в кого мерли діти, не їдять до Спаса яблука. 
Бо як матка согрішить, то тому дитяткові на тім світі 
яблука не дадуть: «Твоя мама з’їла». Квітки не святи-
ли. Спасів піст тягнеться до Пречистої – Успення Бо-
жої матері.

СТРАВИ НА ТОЛОКУ Сухий четвер. Толоки заводять 
після Трійці, хати мажуть, одежу викидають на сон-
це, шоб міль не їла, сушать. Толочан частують борщем 
(більш зеленим) і варениками чи галушками. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ У понеділок нічого не можна почи-
нати, ніякої роботи. Жнивать не можна. Коли кінча-
ють жати, закрутку на полі лишає, незжату, туди хліб 
кладе. Бере на посів по три колоски усілякого збіжжя, 
всього дев’ять колосків. І  замічає: це хліб на ранній 
посів, це на середній, а це на пізній. У землі лежить, 
дивиться потім, яке краще зерно збереглося, тиждень, 
приміром. Пропало  – то рано сіять не можна, треба 
погодить, а  яке збереглося й пустило паростки, тоді 
саме й сіяти на наступний рік. Це така ворожба. За-
крутка на жнива може бути на добро, а може й на зло. 
Перевіряли: в’язали квітками – і в казанок, як закру-
тить, то на зло, на лиху годину. Хто цим заботиться, то 
й робить погано.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Храм у Помоклях 
на Покрову. Церкви нема, а празнують. У гості ходять, 
кличуть до себе. З других сіл приходять чи приїжджа-
ють. Примічають як на погоду: який день на Покрову, 
така й зима. Цей год як вітер зі сходу, то й зима хо-
лодна й соняшна. Варять борщ чи капусту [капусняк], 
картошку з м’ясом, вареники з сиром, маком, квасо-
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лею з калиною, ягодами. Тепер у банках закручують 
вишні, то ягоди з кампоту.

ПОМИНКИ На поминки варять капусняк, в піст – піс-
ний, вареники, печуть хліб і пироги. Ряжанку станов-
лять.  [...] На поминки ставлять коливо – вода, сахар 
чи мед, печення чи коржики ломлять, тричі першим 
беруть за столом, як поминають. На стіл несуть гаря-
че – борщ чи капуста. Пісне в піст. Сильно не варили. 
Тепер болш готують. Тоді борщ, каша, кисіль. Тепер, 
як не піст – ковбаса чи курка, чи котлети. Кисіль і те-
пер ставлять. Останнім. Бо як багато поминальників, 
то за один стіл не сядуть, треба виходить, шоб за дру-
гий стіл люди сідали. Як кисіль сталять, то вже й ви-
ходять. Як піст – риба смажена чи варена.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ На Головосіки 29 серпня капус-
ту не мона зрізати, сікти і їсти. Бо Івану Хрестителю 
голову одсікли, а капуста – [як] голова. Це ще мій дід 
учив. І треба пісне їсти. Класти капусту треба до По-
крова, після не можна класти. Класти треба або на 
другій і четвертій кватері [місяця]. А на першій і тре-
тій – гнила буде. Як місяць молодик до Покрови, то не 
щитають Покрови. Свиню колють так само на другій і 
четвертій, шоб нечисть у салі не заводилась.

ХЛІБ [У  вас хліб частіше пекли із житньої муки чи з 
пшеничної?] Із житньої пекли. Із житньої, і  мішали 
яшну, бо з яшної розпадається. [...] Як кінчається бо-
рошно, хліб з остатків називають «викоток». Як забу-
деш якусь хлібинку в печі – забутній хліб, то пускали 
на сировець, не лічили ним. І  не їли, бо загорілий і 
твердий. Хліб пекли більш житній, тепер пшенич-
ний, бо житнього борошна нема. Учинений. Учиняли 
на тісті [з  попередньої випічки]. Тепер на дрожжах. 
Печуть перепічки, як хліб вийшов: учинив, замісив 
тісто і зразу печеш. Їдять і гарячими, і  холодними. 
Тіко воно тонке буде, не таке, як хліб, а як корж. Коли 
дитина хворіла на сухоти чи кашляла дуже, її треба 
приповивати до хлібної лопати й три рази засунути в 
гарячу піч (як хліб із печі витягнуть). Засунуть: «Су-
хоти в піч», висунуть: «Дитина з печі!». Так тричі. Три 
рази всунуть у піч  – не помогло, увечері, чи другий 
раз, коли хліб печуть знов. Помагало. Не знаю, чи те-
пер роблять. Я своїм робила. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ На стриження пекли хліб. Тоді вече-
ряли й той хліб їли. Як перший крок дитина зробить, 
то мама ножем перерізує поміж ногами  – [кажуть:] 
«дорогу перерізає», хлібинку на ослінчик кладуть. 
Або як люди йдуть до служби в церкві, то треба тоді 
дитинку поводить, шоб ходить навчилася. [...] Дитяче 
місто [місце] закопували під полом, під піччю, поси-
пали житом. [Сватання] Молодий з матір’ю йшов до 
молодої. Несли хлібину, і зараз хліб несуть, у рушнику 
під рукою. На сватання йдуть батько, мати й хлопець, 
а як нама батька, то мати й син. Хліб кладуть на стіл. 
«В  свати прийшли, приймаєте чи не приймаєте?»  – 
«Приймаємо». Якщо по-хорошому, то сідають за стіл, 
їдять, хліб той остається. Як згода, то дають свій, міня-
ють. А як незгода, тоді хліб вертають. Приказка: «Гар-
буза дають!» Й сьогодні так само. І чарку не п’ють. [...] 
Як з другого села, чи другого кінця, батьки молодого 
йдуть до батьків молодої. Теж хліб несуть, тільки не 
міняють. Договорялись про день свайби. Гостюються. 
[Весілля] Субота. Сходяться всі, кого кликали до мо-
лодого і до молодої. Ніззя не прийти, ти вже шишку 

брав і вертав. [...] Людей не до пари. Старший боярин 
обводить молодого тричі кругом діжі за хусточку, 
діжа порожня, закрита віком, стоїть на ослончику. 
Потім мати обсипає сина з сита житом, грішми, кон-
фетами аж до воріт. Діти конфети й гроші збирають, 
а зерно кури підберуть. [Водою не кроплять, вогонь не 
кладуть]. Коли доїдуть до двору, її парубки куткові за 
дівку требують могорич: «бочку Стариковської» – ді-
дам одну пляшку горілки. Мотузкою зав’язують воро-
та. Хліба не беруть і не дають. Як могорич заплатили, 
входять у двір. Батько й мати з хлібом-сіллю зустріча-
ють, кличуть у хату. [...] Коровай не везуть [на вінчан-
ня]. Батьки теж їдуть на запис. [...] [У вас, коли весіл-
ля, з якою хлібинкою йшли, з житньою?] От у однієї, 
вона десь недалеко й жила, така, як я, а ішла, я вже не 
знаю, чи под войну, чи у войну, чи після войни, дак ка-
зали, шо в єї з жолудьового борошна коровай був! А я 
[її дочці] кажу: «Правда, шо в твоєї матері (а її мати зо 
мною ходила в школу), а правда, шо Катерина молоді-
ла із жолудьовою шишкою?». Вона каже: «Ні. Учиняли 
ж таки якимсь, чи житнім, чи яким, а місили таки жо-
лудьовим». [У якому році це було?] Ну хто зна, який? 
Може й не сорок сьомий, ну дальше-то отаке було, вже 
повоєнне... [Похорон] Тим, хто обмивають і вбирають 
мертвяка й кладуть у доломину й несуть на марах, 
дають хліб, полотно чи три метри на спідницю чи чі-
пляють рушники на руку. Тим, хто варить – кухаркам, 
дають три метри на спідницю й фартух, і хліб. [...] Як 
виносять доломину з тілом, над порогом не колива-
ють, а вслід за покійним сиплють житом. Це жито, що 
за мертвяком посипають, крадуть на роблення. Все, 
шо хочеш, можна потім ним поробити. Не на добро. 
То вже як заметеш після дев’яти днів, то курям кинь і 
подивись, шоб усе поклювали. [...] На віко доломини 
кладуть хліб на платку чи рушнику для якоїсь баби, 
покрівець для попа. Хліб розламують і роздають на 
мир, він од ляку помагає. Конфети, які зносять, коли 
прощаються, роздають на кладбищі.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У  четвер перед весіллям молода 
ходить з дружками (десять-п’ятнадцять дівчат), а мо-
лодий з боярами (вісім-десять чоловік) просять на 
весілля. [...] Шишки несуть. У четвер печуть коровай, 
шишки, лежень. Короваїв по два штуки в кожного з 
молодих, шишок по двадцять-п’ятдесят, шоб стачило 
і родичам всім, і коровайницям, і дружкам. Є шишки 
й для молодого й для молодої – більші, а всі даруваль-
ні  – менші. Лежень: мати взяла тіста, розкатала, по-
різала зверху, шишку звертіла. Він круглий, розпли-
вається. У обох печуть. З печі витягнули, зразу гаря-
чим ділить для коровайниць. У обох так. [Хто випікає 
коровай?] Кличе мати на короваї своїх. Не розводних, 
з  благополучних сімей. Нічого не несуть, приходять 
усі, кого кликала. Баби сходяться. Вони вчиняють, мі-
сять в діжі. Одна місить, друга помагає, більше надвоє 
діжу вчиняють. Старша бере з діжі тіста за один раз на 
одну хлібину, зверху рожки, шишечки, поясочок з тіс-
та кругом, шоб не розпливався. Роблять два короваї. 
На короваї молодої два «голуби» з тіста, прямо на тіс-
то садять. Шишки ліплять і дівчата, і молодиці. Мати 
бере лопату. Шукають хлопчика, шоб подержав лопа-
ту і підскакував, шоб короваї підходили. З печі вимі-
тає мати. Назначають коровай усередину копійкою – і 
її, і його. Ставляють дві свічки, назначають, чия. Як у 
піч всадять, то тухне. Садять мати у піч, а мати хре-
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щена – на лопату. Співають, коли бгають. А як садять 
у піч, мовчать, тихо дивляться, чия свічка згасне, хто 
скоріш умре. Затулили. Виносять діжу надвір, ми-
ють, руки миють. Співають. Воду ту корові дають чи 
під угол хати ллють. Там, де не ходять люди й не гре-
буться кури. [Не цілуються, не вмиваються]. Ждуть, 
поки витягнуть леженя. Обідають, співають. Потім 
шишки й коровай барвінком квітчають, [коровай] 
калиною убирають. Рушником красним підв’язують, 
кладуть на тарілку. Калина – то красота і життя. Бар-
вінок – молодість, здоров’я й життя. [Запрошення на 
весілля] Молода з дружкою йдуть у хату, а дружки й 
дружечки біля хати співають. Здороваються. У першу 
хату йдуть ту, де гарно в парі живуть. Старша друж-
ка мовчки кладе шишку. Молода просить [на весіл-
ля]. Запрошені оддають їй шишку в руку. А молодий 
приїжджає перше до молодої і кличе всіх на свайбу до 
себе. Молода ж ходить пішки. І зараз так само. Шишку 
тут вертають аж до останньої хати, а у [селі] Вінинці 
дають в кожній хаті шишку й лишають. А в нас шишку 
молодої приносять додому й молода ділить дружкам. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Дівич-вечір. Молодий кличе і 
її рід, і  свій рід  – бояр і дружок до молодої. Молодь 
збирається нежоната. Музика грає: гармошка й бубон, 
колись і скрипка була. Всі їдять і п’ють. Варять варе-
ники з сиром, в кого мед – з медом. П’ють горілку по 
чарці. Тепер більше. Везуть [скриню] свашки й свати – 
молоді пари, хліб з собою. Там гуляють. [В день весіл-
ля] вертають до молодої. П’ють, їдять. Варять борщ 
чи капусту [капусняк], картоплю з м’ясом, сметана 
роблена [ряжанка] й сметана збирана до пиріжків, 
гречана каша, вінегрет, голубці з пшоном, тепер з ри-
сом, холодець. Остання страва – кисіль з ягодами чи з 
молоком на крохмалеві – «винаняйло». [Кажуть:] «Це 
тая лепеха, шо з-за столу випиха». Тепер так само і ще 
ковбаса смажена, кишка, котлети, курі смажені. Мо-
лоді кланяються батькові й матері молодої, вони про-
пускають тричі дітей під хлібиною, а молодим за шию 
сипле мати жито – благословляють хлібом. «Горько» 
не кричали, це зараз така мода. Чарки не ставили, 
чарками частували. Дружко підносив, а  пеший раз 
підносили батько й мати. Починають з молодої. Кого 
частують, встають, випивають чи надпивають. [...] Ді-
лять один коровай, другий вона бере з собою до нього. 
За короваєм дарують. Молодим дають першим, потім 
батькам, хрещеним і іншим. Шишки роздають за пер-
шим столом за подарки. За другим столом мама моло-
дого частує гостей у кінці застілля колосівкою – юшка 
з узвару чи компоту, наливають у пляшку чи графин, 
воно червоне й солодке, зверху ставлять пучечок 
жита, колосся. Мама подає, а молоді поштують гостей 
не горілкою, а колосівкою. А їм гроші кидають. Мати 
випроводжає молодь. Тоді благословляє іконами. Мо-
лодий несе ікони, а  молода коровай. Їх виводять за 
хусточку. Ідуть до молодого. Там зустрічають мама й 
батько з хлібом-сіллю. Дружко заводить за стіл. Гос-
тюють. [...] Дружко ділить коровай зразу молодої, а на 
другий день – на «перезву» – молодого. Його рід да-
рує молодих. Молоді поштують гостей. У неділю «сні-
дати несли». Несуть дівчата ковбасу, вареники і все, 
шо придумують. Вареник начиняють буряками, так 
шуткують з боярів. Бо бояри «переставляють хвірт-
ку», ставляють жлукто й загадують пролазити в двір 
через нього. Ставлять на воротях ціпа, у ньому є бич, 

ціпильно, капиці й ушивальник. Перезва  – тільки 
старі гуляють. Молоді, як снідати принесли, вже не 
гуляють. [...] У понеділок гостина в дружка. Як ідуть 
до дружка, перестрівають молодих: ставлять стулець, 
хліб на рушнику. Молоді хліб не обмінюють, беруть 
хліб, а молодий дає бутилку [горілки]. От як ідуть вже 
з хлібом, їх не перестрівають більше. [...] «Рідна неді-
ля» – у неділю після свадьби молода з молодим і його 
родом вперше ідуть до тещі. До того молода до мате-
рі не ходить. Несуть дві буханки хліба (молодий для 
тещі, а мама їх поштує: борщем, варениками, пиріж-
ками, м’ясом з картоплею, ряжанкою й киселем. Це 
свайбі кінець. Як на святки свайба, то кожну неділю 
гостина – то хрещений зве молодих, то хрещена, тоді 
до молодої звуть хрещених. А як святки закінчуються, 
то й весіллю й гостюванням кінець.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ На хрестини варять 
борщ чи капусту з пшоном, картоплю з м’ясом, пиріж-
ки з сметаною робленою, тепер і ковбасу, й сир, і киш-
ку, і котлети. Варять локшину на молоці. Наостанок – 
кисіль. Бабі за дитину давали полотно і хліб. Хрестини 
гуляють на сьомий день, людей ззивають.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Вер-
бу свячену – для паски. Як паску печем, так хрестик з 
неї встромлюємо. То тоді я вже знаю, чи вона спеклась, 
чи ні. А так ти лозинку витягнеш із неї: ага – нема тіс-
та на лозинці, значить готова пасочка. Вона ж сходить 
висока. [Чи можна було давати шматочки паски котам 
чи собачкам?] Не можна, одній скотині тілько. [Тіль-
ки худобі? А свиням давали?] Ні-ні. Тільки корівкам, 
отой верх ізламується, оцей хрест, і  з його кусочок. 
Оце завжди робимо зверху такий «баранець», а звер-
ху кладем хреста. [Хрест із чого?] Із хліба. Із цього ж 
самого тіста. А коли приходим додому, оце сядем, кру-
жалечко це зриваємо, і даєм корові. 

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Тоді ше були ві-
тряки, так мололи все: і гречане, й мішали. Тоді гре-
чані млинці пекли, і гречані галушки варили було. На 
тички оті палички гострі настромлювали. Та добрі 
були! [Різані галушки?] Чорні ж! [Різані?] Ні-ні, такі. 
Гарні такі, чималі. Було, кажуть, гарна, як вареник. 
Усяке було. І пекли ото, учиняли житнім, а тоді місили 
всяким, у кого може було краще...

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ  Ну я розкажу, як у 
нас було. У нас було п’ятеро дітей та батько й мати – 
сім чоловік. І шо вже там було, а я сама менша. Ото так 
пекли хліб. А тоді при німцю [під час Другої світової 
війни] дав німець крупчатки, два кіля дав, по два кіля 
на душу пшоняної крупчатки, така ж дрібнюсінька і 
таке, ну, ловке таке, жовтеньке. І сахару дав. Дак хло-
пець пішов до другого гулять, а ті питають: «Ви полу-
чили сахар?» (При німцю вже). Каже: «Получили». – 
«А скіки вам дали?». А він і каже: «Стакан і два роти». 
А тоді дали цю крупчатку. [...] І ми оце ту крупчатку 
узяли, получили, а  тоді оце ну там чи борщ, чи що. 
І  була ж у нас і корівка. Дак як оце (така в нас була 
діжечка, як коструля ота червоненька, та дерев’яна), 
то мама туди повиливають туди чи то суп, чи борщ, 
чи що там було, а  тоді підколотять тією крупчаточ-
кою затовкують. І  воно як підійде! Ні дріжджів тоді 
не було, ничого. Ага. І тоді получається отака перепіч-
ка щитай. [Розчина виходить?] Оте пшоно, і так воно 
підойде, і я його беру на роботу, і йду. Молочка ото ж 
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чарками частували. Дружко підносив, а  пеший раз Ічарками частували. Дружко підносив, а  пеший раз 
підносили батько й мати. Починають з молодої. Кого Іпідносили батько й мати. Починають з молодої. Кого 
частують, встають, випивають чи надпивають. [...] ДіІчастують, встають, випивають чи надпивають. [...] Ді
лять один коровай, другий вона бере з собою до нього. Ілять один коровай, другий вона бере з собою до нього. 
За короваєм дарують. Молодим дають першим, потім ІЗа короваєм дарують. Молодим дають першим, потім 
батькам, хрещеним і іншим. Шишки роздають за перІбатькам, хрещеним і іншим. Шишки роздають за пер
шим столом за подарки. За другим столом мама молоІшим столом за подарки. За другим столом мама моло

М
чи капусту [капусняк], картоплю з м’ясом, сметана 

М
чи капусту [капусняк], картоплю з м’ясом, сметана 
роблена [ряжанка] й сметана збирана до пиріжків, 

М
роблена [ряжанка] й сметана збирана до пиріжків, 
гречана каша, вінегрет, голубці з пшоном, тепер з ри

М
гречана каша, вінегрет, голубці з пшоном, тепер з ри
сом, холодець. Остання страва – кисіль з ягодами чи з 

М
сом, холодець. Остання страва – кисіль з ягодами чи з 
молоком на крохмалеві – «винаняйло». [Кажуть:] «Це 

М
молоком на крохмалеві – «винаняйло». [Кажуть:] «Це 

а столу випиха». Тепер так само і ще 

М
а столу випиха». Тепер так само і ще 

ковбаса смажена, кишка, котлети, курі смажені. МоМковбаса смажена, кишка, котлети, курі смажені. Мо-М-
лоді кланяються батькові й матері молодої, вони проМлоді кланяються батькові й матері молодої, вони про-М-
пускають тричі дітей під хлібиною, а молодим за шию Мпускають тричі дітей під хлібиною, а молодим за шию 
сипле мати жито – благословляють хлібом. «Горько» Мсипле мати жито – благословляють хлібом. «Горько» 
не кричали, це зараз така мода. Чарки не ставили, Мне кричали, це зараз така мода. Чарки не ставили, 
чарками частували. Дружко підносив, а  пеший раз Мчарками частували. Дружко підносив, а  пеший раз 
підносили батько й мати. Починають з молодої. Кого Мпідносили батько й мати. Починають з молодої. Кого 
частують, встають, випивають чи надпивають. [...] ДіМчастують, встають, випивають чи надпивають. [...] Ді
лять один коровай, другий вона бере з собою до нього. Млять один коровай, другий вона бере з собою до нього. 

жалечко це зриваємо, і даєм корові. 

М
жалечко це зриваємо, і даєм корові. 

ЇМЇЖАМЖАЇЖАЇМЇЖАЇ  РОСЛИМ РОСЛИ
тряки, так мололи все: і гречане, й мішали. Тоді греМтряки, так мололи все: і гречане, й мішали. Тоді гре
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 ВЕС

Ф
чарці. Тепер більше. Везуть [скриню] свашки й свати – 

Ф
чарці. Тепер більше. Везуть [скриню] свашки й свати – 
молоді пари, хліб з собою. Там гуляють. [В день весіл Фмолоді пари, хліб з собою. Там гуляють. [В день весіл- Ф-
ля] вертають до молодої. П’ють, їдять. Варять борщ Фля] вертають до молодої. П’ють, їдять. Варять борщ 
чи капусту [капусняк], картоплю з м’ясом, сметана Фчи капусту [капусняк], картоплю з м’ясом, сметана 
роблена [ряжанка] й сметана збирана до пиріжків, Фроблена [ряжанка] й сметана збирана до пиріжків, 

б

Ф
бу свячену – для паски. Як паску печем, так хрестик з 

Ф
у свячену – для паски. Як паску печем, так хрестик з 

неї встромлюємо. То тоді я вже знаю, чи вона спеклась, 

Ф
неї встромлюємо. То тоді я вже знаю, чи вона спеклась, 
чи ні. А так ти лозинку витягнеш із неї: ага – нема тіс

Ф
чи ні. А так ти лозинку витягнеш із неї: ага – нема тіс
та на лозинці, значить готова пасочка. Вона ж сходить Фта на лозинці, значить готова пасочка. Вона ж сходить 
висока. [Чи можна було давати шматочки паски котам Фвисока. [Чи можна було давати шматочки паски котам 
чи собачкам?] Не можна, одній скотині тілько. [ТільФчи собачкам?] Не можна, одній скотині тілько. [ТільФки худобі? А свиням давали?] Ні-ні. Тільки корівкам, Фки худобі? А свиням давали?] Ні-ні. Тільки корівкам, 
отой верх ізламується, оцей хрест, і  з його кусочок. Фотой верх ізламується, оцей хрест, і  з його кусочок. 
Оце завжди робимо зверху такий «баранець», а зверФОце завжди робимо зверху такий «баранець», а звер
ху кладем хреста. [Хрест із чого?] Із хліба. Із цього ж Фху кладем хреста. [Хрест із чого?] Із хліба. Із цього ж 
самого тіста. А коли приходим додому, оце сядем, круФсамого тіста. А коли приходим додому, оце сядем, кру
жалечко це зриваємо, і даєм корові. Фжалечко це зриваємо, і даєм корові. 

Е
борщ чи капусту з пшоном, картоплю з м’ясом, пиріж

Е
борщ чи капусту з пшоном, картоплю з м’ясом, пиріж
ки з сметаною робленою, тепер і ковбасу, й сир, і киш

Е
ки з сметаною робленою, тепер і ковбасу, й сир, і киш
ку, і котлети. Варять локшину на молоці. Наостанок – 

Е
ку, і котлети. Варять локшину на молоці. Наостанок – 
кисіль. Бабі за дитину давали полотно і хліб. Хрестини Екисіль. Бабі за дитину давали полотно і хліб. Хрестини 
гуляють на сьомий день, людей ззивають.Егуляють на сьомий день, людей ззивають.

 ВЕС Е ВЕСН ЕН ЕЯ ЕЯН ЕНОГЕОГО КАЛЕЕО КАЛЕНЕНДЕДАРЕАРНЕН
у свячену – для паски. Як паску печем, так хрестик з Еу свячену – для паски. Як паску печем, так хрестик з 

неї встромлюємо. То тоді я вже знаю, чи вона спеклась, Енеї встромлюємо. То тоді я вже знаю, чи вона спеклась, 
чи ні. А так ти лозинку витягнеш із неї: ага – нема тісЕчи ні. А так ти лозинку витягнеш із неї: ага – нема тіс
та на лозинці, значить готова пасочка. Вона ж сходить Ета на лозинці, значить готова пасочка. Вона ж сходить 
висока. [Чи можна було давати шматочки паски котам Евисока. [Чи можна було давати шматочки паски котам 
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візьму пляшечку, і на роботу йду. Ну ото ж я з тією 
перепічкою вийшла на роботу, а баби ж сидять, а ми 
ж, які ж ми були – дівчатка! Я кинула там ту перепічку, 
і побігли ми. А на мене гукають: «А ну йди сюди!» – 
«Чого?» – «Іди сюди! Покажи свій хліб». – «Осьо». Я ж 
узяла, а  воно ж на сковороді, то ж як клапоть ота-
кий. А вони тоді й кажуть: «Як твоя мати його пече?» 
Я кажу: «Бачу, що роблять, а сама ж я його не пекла». – 
«Дак, а що вона туди кида?». «Ну отаке мученя, то й 
місить». А одна там була, вона така дуже несмішлива, 
то тоді й каже: «Ну, подумай, а я шо не роблю, а в мене 
закалець, і  воно до зубів грузне». Отаке їли. А  в со-
рок сьомому [1947 р.] у Западну їздили. Дак тоже на 
жнивах були, то чую, чоловіки балакають, я  підслу-
хала, два чоловіки в Западній були. А там уже ніхто 
не варив тоді нічого. Поїхали туди, молотили у жен-
щини: «Ну, давай вже обідать!». Посідали ж обідать, 
вона насипала миску борщу, а тоді й каже: «Вам може 
й [нерозбірливо], й почесночить?» «А ми ж не знаєм, 
шо це таке» Да тоді й кажуть: «Да й почасночте!» Вона, 
каже, взяла часнику, гризь-гризь, а тоді – тьху, у мис-
ку. «Ми тоді один на одного подивились», – кажуть. 
Питають: «А ви їли?» – «Їли. Такі були голодні, шо їли, 
а й досі, – кажуть, – здригаємося». Ну воно, може ні-
чого, але не ловко!

ПОСУД, НАЧИННЯ Це проти Нового году ворожилися 
і ходили з діжею по хаті. І в нас була хатка маленька, 
такі оконця маленькі були. І поприходило нас, було, 
п’ять чи шість таких, як я, і  давай же ворожиться. 
Ну й тоді давай вже з діжею ходить-ходить: ага, діжа, 
мов погано з діжею! Мірка була тоді вужча, а  висо-
ка. Одна взяла мірку, і вона з ручкою, ми замовкли, 
сидимо, а  їй очі зав’язали, і  вона пошла. Пошла-по-
шла до дверей, постояла, вернулась, каже: «Як його, 
того замужу, трудно шукать!». А ми ж витерпіли, не 
засміялись. [А що треба було шукать?] Куди ж вона 
попаде. Чи в двері, чи в окно. У  двері, дак піде, а  в 
окно – дак ні. А вона тоді до цього окна підошла да 
мірку за ручку, да як махнула, дак і ті рями вилетіли 
з вокна. Дак ми вже тоді як розреготались! [А що ж з 
міркою таке сталося?] Ну, так, як із діжею ходять. Ну, 
діжу бере отак в руки і йде, поперед себе несе. Попе-
ред себе треба носить. Очі зав’язані чисто. Мовчать 
усі, ні часи не стукають. Куди ж іти? Вона дойшла, 
постояла з міркою отак, тоді вернулась і каже: «Ото 
трудно замужу шукать!» Тоді повернула до окна, да 
як махнула, тоді ми закричали, бо вона тільки не була 
б висадила вокно. 

Записали Т. Величко та І. Щербак  
9 вересня 2009 р. у с. Помоклі Переяслав-

Хмельницького р-ну Київської обл. 
від Барабаш Анастасії Іванівни, 1945 р. н., 

Буравель Ольги Семенівни, 1927 р. н., 
та Доценко Анастасії Тихонівни, 1936 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
[Скіль ки разів у вас кутю варять?] Дві – перед Різд-
вом і перед Крещенієм, 18 січня. [Як її готують?] Ран-
ше ж була яшна кутя, наливається гарячою водою, 
покисне, становиться в піч. Зварилася кутя, витяга-
ємо, і несем на покутю. Вода солодка, у нас маку не 
було, отака вода солодка з сахаром була. А як є мак, 
дак мак туда всипають. У ступі натовчуть і туди. А ще 

увечері мати борщ пісний [готувала], з  квасолею, 
олією помазали, голубці пісні пшоняні, олією пома-
зани, рибка як є, дак риби зжарять. Отака була Кутя. 
[А  худобі носили кутю?] Уранці, уже на Різдво, дак 
виносять курам. Верхню знімають, те, шо присохне і 
виносять курям, шоб кури неслися, кажуть. Це рань-
ше було таке. А як варилася ше кутя, дак хто дівчата 
незамужні, мати витягнуть мішать. Покойна Галька 
[молодша сестра] бувало за ложку і пробувати кутю. 
Виходить на сінешні двері або на веранду і стано-
виться пробувати кутю. – куди це півень заспіває, чи 
собака загавкає, туди заміж піде. В ту сторону і пішла. 
Вже нема її, померла. Отак кутю варили ранше. І ото 
так ввечері посідаємо всі тихенько да столик на полу 
поставили, кругом столика посідали. Мати на полу і 
ми на полу, а батько на стульчику, і всі дітки кругом. 
Поїли борщ, поїли голубці, накидає мати куті, при-
носить на стіл. Батько сидить, ложку водички набрав 
і просить Мороза: «Морозе-Морозе, приходь до нас 
куті їсти (три рази), да не морозь нам ні жита, ні пше-
ниці». І  ллінули трошки юшечки вгору. Ну, Морозу 
вже отдають. Ранше ж морози які були. Такі морози. 
Ото як замерзне вікно, і до весни. А тепер немає тих 
морозів.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Це як підемо зараз у церкву, то ба-
тюшка каже: «Шоб у п’ятницю не пекли пасок, а шоб 
пекли у суботу». А раніше теж в суботу пекли, яйця 
красили, в суботу все робили, а в неділю вже такі вста-
єм, все є – і м’яснинка, і сало, напечуть. [Чи свячене 
дають корові?] Несуть «шишку». Коли посвятиться 
паска, однесеш [те, що] зверху – «шишка» називаєть-
ся. Ото бувало покойна мати зріжуть кришечку, по-
ловиночку отдадут, а ту засушили. Кажуть: «Хай, як 
заболіє скотина, дак дам свяченого». А я тепер як іду, 
я  хліба кусочок одрізала, поклала, посвятила, при-
йшла, віддала. Корові чорний посвятила і дала. Тоді ж 
воно – і білого, і чорного – стільки його не було. Дак 
ще у нас батько такий був, що білого він мало їв, а тре-
ба чорний. Це коли там візьме кусочок. Да житній був 
добрий, і зараз би спік. [Коли корові віддавали зі свя-
ченої паски шишку, щось казали при цьому?] Нічого, 
і тепер даю, я нічого [не кажу]. Я нічого не понімаю. 
Отдала і всьо. Всі ще сплять, а іду до корови доїть і той 
хлібець віддала, шоб він ніде не загубився.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Ну, всьо, і свині були. Але хіба 
такі як тепер?! Тепер люди каждий держить собі, а як 
заколють, да табун дітей, поїли, а те в мішок і на го-
рище, все це підвіситься, тільки для засмажки було. 
Зараз ми їмо скільки хочемо, а ранше – ні. Як мати да 
батько внесуть да вділять по таку [показує маленький 
шматок], а як не вділять, дак не з’їси. Млинець куку-
рузяний спечуть... А  де та вишкварка? Її ж не було. 
Сам млинець кукурузяний. 

ХЛІБ [Ви зараз хліб купуєте чи самі печете?]. Буває, що 
сама, і купуємо. [А раніше?] Раніше такого не було. Ще 
я як сюда прийшла, не було такого. Пекла, як треба, 
прибігла з роботи – нема в мене хліба. Учинила. Ма-
кітра у мене є, винесла, на сонце поставила. Ввечері 
прибігаю (і дві корови було, і свиней двоє), за ту макі-
тру, живенько в хату, замісила, і викотила, а в печі під-
палила. А тут пораюся, бо не було за што купувать, як 
пішло це. Йому не дають [чоловікові зарплати], і мені 
не дають – нема за що купити. Поставила уввечері, на-
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Імірку за ручку, да як махнула, дак і ті рями вилетіли Імірку за ручку, да як махнула, дак і ті рями вилетіли 
з вокна. Дак ми вже тоді як розреготались! [А що ж з Із вокна. Дак ми вже тоді як розреготались! [А що ж з 
міркою таке сталося?] Ну, так, як із діжею ходять. Ну, Іміркою таке сталося?] Ну, так, як із діжею ходять. Ну, 
діжу бере отак в руки і йде, поперед себе несе. ПопеІдіжу бере отак в руки і йде, поперед себе несе. Попе
ред себе треба носить. Очі зав’язані чисто. Мовчать Іред себе треба носить. Очі зав’язані чисто. Мовчать 
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засміялись. [А що треба було шукать?] Куди ж вона Мзасміялись. [А що треба було шукать?] Куди ж вона 
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діжу бере отак в руки і йде, поперед себе несе. ПопеМдіжу бере отак в руки і йде, поперед себе несе. Попе
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мов погано з діжею! Мірка була тоді вужча, а  висо Фмов погано з діжею! Мірка була тоді вужча, а  висо- Ф-
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красили, в суботу все робили, а в неділю вже такі встаФкрасили, в суботу все робили, а в неділю вже такі вста
єм, все є – і м’яснинка, і сало, напечуть. [Чи свячене Фєм, все є – і м’яснинка, і сало, напечуть. [Чи свячене 
дають корові?] Несуть «шишку». Коли посвятиться Фдають корові?] Несуть «шишку». Коли посвятиться 
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ловиночку отдадут, а ту засушили. Кажуть: «Хай, як Фловиночку отдадут, а ту засушили. Кажуть: «Хай, як Фзаболіє скотина, дак дам свяченого». А я тепер як іду, Фзаболіє скотина, дак дам свяченого». А я тепер як іду, 
я  хліба кусочок одрізала, поклала, посвятила, приФя  хліба кусочок одрізала, поклала, посвятила, при
йшла, віддала. Корові чорний посвятила і дала. Тоді ж Фйшла, віддала. Корові чорний посвятила і дала. Тоді ж 
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ниці». І  ллінули трошки юшечки вгору. Ну, Морозу Ениці». І  ллінули трошки юшечки вгору. Ну, Морозу 
вже отдають. Ранше ж морози які були. Такі морози. Евже отдають. Ранше ж морози які були. Такі морози. 
Ото як замерзне вікно, і до весни. А тепер немає тих ЕОто як замерзне вікно, і до весни. А тепер немає тих 
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пекли у суботу». А раніше теж в суботу пекли, яйця Епекли у суботу». А раніше теж в суботу пекли, яйця 
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пекла, вже на другий день хліб. А на базар і в магазин 
я не ходила. Тепер уже кажду суботу іду. Не ходила, 
бо не було мені за шо. Я в лісі робила – мені не дали, 
він в колгоспі – і йому не дали. [А коли Ви були ди-
тиною, ваша мати те ж випікала хліб?] Пекла, причом 
чорний, бо не було його. Мій батько трактористом 
був, оце коли спечуть – дак це був великий празднік. 
А то – чорний. Нас було п’ятеро, батько і мати – се-
меро. Оце каждий тиждень, на тиждень не хватає, ще 
мати на тижні пече. [Чи мати розповідала, у які дні не 
можна пекти хліба?] Не казала. Ну, на Великдень не 
печуть. На Різдво не печуть. 

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Усєкновеніє великий празнік, 
тут не ріжуть, тільки ломать. [Хліб?] Да, хліб. Тільки 
ломать, не різать, шоб миші не сікли нічого. Бог храні, 
різать і пекти на цей празник.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Крім короваю, що у вас на весіл-
ля печуть?] Шишки. Шишок печуть багато. Бо треба 
ж давати, як приглашать. Сідають дружки, молодий 
приїжжа. Тоді, як ми йшли заміж, то була свайба у 
неділю. У п’ятницю шишки бгали. І в суботу – коро-
вай. Молода пішла кликать. Старша дружка з моло-
дою йде. І дружки з молодою ходили по селу, співали. 
Повбірані такі, в  одежі такій, в  обрядній. [Молода 
давала шишки всім, кого запрошувала?] Ні, тіки рід-
ним. Батьки скажуть, кому. Вона поклонилася і каже: 
«Просили батько, просили мати і я прошу – приходь-
те до мене на весілля». [А  їй щось дають взамін за 
шишку?] Ні, ні.

ПОМИНКИ Так ото ж як поховають, тоді всіх пригла-
шають на обід. Хто хоче  – йде, хто  – ні, а  ті, шо ко-
пають яму, то йдуть. [Що готують на поминальний 
обід?] Як на бал готовлять. Капусту, голубці, налис-
ники. Це обов’язково готовлять. А  то всякі салати. 
Кисіль варять, в кінці обіду подають. Коржики з ма-
ком роблять – куплять у магазині пампушечок, маку 
намнуть. [Коливо з чого роблять?] Печення або бу-
блички потрощать, сахару всиплять. Починать треба 
з колива – три ложки з’їсти. Зараз частують (горілкою, 
вином) три рази. А ранше було лили, поки попадають.

с. Пристроми
Записала К. Ковтун 14 вересня 2009 р. у с. Пристроми 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. 
від Шостак Ольги Павлівни, 1931 р. н.,  

та Колодяжної Мотрі Яківни, 1927 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутю 
робили два рази  – на Святу вечеру і на Кутю перед 
Крещенієм, як Мороза кликали. Кутю варили з ячме-
ню, товкли у ступі, варили, поливали сиропом (сахар 
з водою), варили узвар, обов’язково пісну капусту, це 
перед Роздвом, рибу жарили, вареники з капустою, 
з грушами. Мáтер витягує з печі кутю, дає батьку, а як 
нема, до хлопцю (сину) рукавиці і в рукавицях батько 
чи син несуть горщик з кутею на покуть, на сіно. На-
верх куті, на горщик, клали пириг (такий довгенький, 
житній хлібчик без начинки), той хлібчик був на столі 
до наступної куті, до восімнадцятого січня, лежить на 
столі, на сіні, бо сіна не прибірали до Крещенія. Тоді 
як ставляється друга кутя восімнадцятого, пириг кла-
дуть на горщик з кутею знов, а на Крещеніє той пириг 
оддають скотині.

ПОСТУВАННЯ Ранше було у  Великий піст постували 
всі  – і  жінки, й  чоловіки. Їли все з олією, картоплю, 
гуркі, капусту, помідори, каші варили і їли з олією, 
пшоняну і гречану найчастіше (каждий сіяв просо і 
гречку, гречки було набагато більше, як проса). Яблок 
квашених повно було (бочками), кавунів (бо баштан 
у каждого був). Ото так і перебували піст, голодни не 
ходили.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Сорок святих всі здавна варили по сорок вареників 
з маком чи з капустою. У нас вареники зроду варили 
у воді, замішували на соді. У  суботу у нас паски пе-
кли. На Паску тушили мнясо, сало, пекли ковбасу, ого, 
аж слинка котиться. [...] Вербу [освячену в церкві на 
Вербну неділю] поставили у куточок на покуть, а як 
паски печуть, дак гіллячкою з тої верби хрестик на 
пасці прищіпали.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Спаса – яблока, груші, сливи, виноград і всі, 
шо є на городі овочі  – картоплю, цибулю, моркву, 
кавуни, дині і обязательно – мед. Усе чисто святять, 
а мед зроду на Спаса святили. І ще насіння – і гурко-
ве, і кавунове, і з дині, і розсаду (капусту) – святять, 
а тоді сіють і воно добре все сходить і росте. У нас же 
церкви не було, дак ходили у Семеновку, у Гайшин їз-
дили і ото в тих людей ми і навчилися усю городину 
святить. 

ХЛІБ Пекли хліб житній. Тільки на Різдво, на Паску да 
ще там коли пекли з пшениці – це був уже празник. 
Це вже при радгоспі стали вже пшенишний і пекти, 
і продавать, а при колгоспах ще й послі войни і хліб 
пекли тількі з жита, і пироги було з житньої муки, на-
чинку покладеш – гарбуз із калиною, спечеш. І їли, аж 
гай шумів. Уже десь у п’ятдесят третьому [1953 р.] чи 
й поже стали їздить молоть у Підварки, молоть круп-
чатку (пшеницю) і стали пекти зразу потроху, а тоді 
більше і більше білий хліб. Осьо цей год журимося, 
шо дали нам за аренду наших паїв жито, кажем, шо 
його й свині вже не будуть їсти, а ми й поготів.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Кажуть, шо в кого діти мерли, 
до Спаса яблук їсти не можна, а я їла яблука, бо дуже 
люблю, а Білий налив і одходить уже до Спаса, а та-
кий же добрий, ну як його не здісти! І ото год через 
два послі смерті хлопця мині сниться. Мов я йду і мов 
лікарня (знаю, шо лікарня). І коло лікарні сад такий, 
і хлопець мий у тому саду лежить. Така біла постіль, 
і білим укритий, а я наче пудхожу до його, а вин і каже: 
«Мині яблочка хочеться, а нема, бо Ви мої яблочка по-
їли». Дак я з тих пір і в рота не беру до Спаса яблок, 
уже сорок год минуло, отак і привикла.

ПОМИНКИ Страви ранше: капуста, картопля, риба, га-
лушки, було, самі роблять, ріжуть такими смугами, 
висушують, а  тоді варять. Приправляють цибулею 
з олією (у піст), або салом і цибулею (у м’ясоїд). Оці 
страви були обов’язково, капуста варена, риба печена, 
картопля печена в пічі. Тепер же, шо весілля, шо похо-
рон – однаково, столи ломляться, воно таке не треба 
на похороні; треба скромніше. Ну, кажди тобі попе-
ред другого. Ранше на закуску був кисіль із хрупти або 
молошни (не в піст). Тих, шо яму копали, тоже при-
глашали на обід послі похорону і давали по платочку 
і по рушничку.

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН
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Кисіль варять, в кінці обіду подають. Коржики з маМКисіль варять, в кінці обіду подають. Коржики з ма-М-
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вином) три рази. А ранше було лили, поки попадають.Мвином) три рази. А ранше було лили, поки попадають.

Записала К. Ковтун 14 вересня 2009 р. у с. Пристроми МЗаписала К. Ковтун 14 вересня 2009 р. у с. Пристроми 

гай шумів. Уже десь у п’ятдесят третьому [1953 р.] чи 

М
гай шумів. Уже десь у п’ятдесят третьому [1953 р.] чи 
й поже стали їздить молоть у Підварки, молоть крупМй поже стали їздить молоть у Підварки, молоть круп
чатку (пшеницю) і стали пекти зразу потроху, а тоді Мчатку (пшеницю) і стали пекти зразу потроху, а тоді 
більше і більше білий хліб. Осьо цей год журимося, Мбільше і більше білий хліб. Осьо цей год журимося, 

Ф
ним. Батьки скажуть, кому. Вона поклонилася і каже: 

Ф
ним. Батьки скажуть, кому. Вона поклонилася і каже: 
«Просили батько, просили мати і я прошу – приходь Ф«Просили батько, просили мати і я прошу – приходь- Ф-
те до мене на весілля». [А  їй щось дають взамін за Фте до мене на весілля». [А  їй щось дають взамін за 

к ото ж як поховають, тоді всіх пригла Фк ото ж як поховають, тоді всіх пригла- Ф-

а мед зроду на Спаса святили. І ще насіння – і гурко

Ф
а мед зроду на Спаса святили. І ще насіння – і гурко
ве, і кавунове, і з дині, і розсаду (капусту) – святять, 

Ф
ве, і кавунове, і з дині, і розсаду (капусту) – святять, 
а тоді сіють і воно добре все сходить і росте. У нас же 

Ф
а тоді сіють і воно добре все сходить і росте. У нас же 

Ф
церкви не було, дак ходили у Семеновку, у Гайшин їз

Ф
церкви не було, дак ходили у Семеновку, у Гайшин їз
дили і ото в тих людей ми і навчилися усю городину 

Ф
дили і ото в тих людей ми і навчилися усю городину 
святить. Фсвятить. 

Х ФХЛІФЛІБФБ ПекФПекли хліб житній. Тільки на Різдво, на Паску да Фли хліб житній. Тільки на Різдво, на Паску да 
ще там коли пекли з пшениці – це був уже празник. Фще там коли пекли з пшениці – це був уже празник. 
Це вже при радгоспі стали вже пшенишний і пекти, ФЦе вже при радгоспі стали вже пшенишний і пекти, 
і продавать, а при колгоспах ще й послі войни і хліб Фі продавать, а при колгоспах ще й послі войни і хліб 
пекли тількі з жита, і пироги було з житньої муки, наФпекли тількі з жита, і пироги було з житньої муки, на
чинку покладеш – гарбуз із калиною, спечеш. І їли, аж Фчинку покладеш – гарбуз із калиною, спечеш. І їли, аж 
гай шумів. Уже десь у п’ятдесят третьому [1953 р.] чи Фгай шумів. Уже десь у п’ятдесят третьому [1953 р.] чи 
й поже стали їздить молоть у Підварки, молоть крупФй поже стали їздить молоть у Підварки, молоть круп

Е
О-ОСІ

Е
О-ОСІНН

Е
НН

аса – яблока, груші, сливи, виноград і всі, 

Е
аса – яблока, груші, сливи, виноград і всі, 

шо є на городі овочі  – картоплю, цибулю, моркву, Ешо є на городі овочі  – картоплю, цибулю, моркву, 
кавуни, дині і обязательно – мед. Усе чисто святять, Екавуни, дині і обязательно – мед. Усе чисто святять, 
а мед зроду на Спаса святили. І ще насіння – і гуркоЕа мед зроду на Спаса святили. І ще насіння – і гурко
ве, і кавунове, і з дині, і розсаду (капусту) – святять, Еве, і кавунове, і з дині, і розсаду (капусту) – святять, 
а тоді сіють і воно добре все сходить і росте. У нас же Еа тоді сіють і воно добре все сходить і росте. У нас же Ецеркви не було, дак ходили у Семеновку, у Гайшин їзЕцеркви не було, дак ходили у Семеновку, у Гайшин їз
дили і ото в тих людей ми і навчилися усю городину Едили і ото в тих людей ми і навчилися усю городину 

ли хліб житній. Тільки на Різдво, на Паску да Ели хліб житній. Тільки на Різдво, на Паску да 



190 КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

с. Циблі
Записала К. Ковтун у вересні 2009 р.  

у с. Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. 
від Сороково́ї Софії Федорівни, 1937 р. н., 

 переселенки із с. Зарубинці 
Переяслав-Хмельницького р-ну  

(затоплене водами Канівського водосховища)

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутю 
варили у нас тільки з ячменю. У  нас було дві 
обов’язкових куті, а  третя та, що посередині,  – не 
обов’язкова. У нас «шуликá гонили» зімою, на Третю 
кутю. Обов’язково варили з капусти ці голубці, у нас 
називалися «шулики». І я коли як згадаю, то роблю ці 
«шулики» із капусти з пшоном. У цей день собіралися 
компанією і їли ці голубці – «шулики». Гуляли, співа-
ли, це називалося «гонити шулика».

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Храм – на Возне-
сіння  –для кожного був великим святом. Ми всі го-
товились, бо гостей же гукали. А готовили таке: риби 
було в нас усякої багато, дак варили холодне з риби, 
це із судака, або з щуки, або з сома. Ой же ж холодець 
був! Була риба у нас в’ялена обов’язково на столі, була 
й жарена. В’ялена риба була у нас в кожному дворі 
(дуже добра), це на соломі в’ялили рибу, вона вихо-
дила не сушеною, а в’яленою (в’ялили її тільки у печі), 
вона пропікалась наче і була м’якенькою, її їли вперед 
усього, така вона добра була. В’ялили рибу таку, де 
було менше кісток. Варили на храм холодець і м’ясний. 
Порося не різали, але від Паски ноги оставляли на 
холодець. Тоді ж не закривали в банки, а  зберігали 
сало-м’ясо у ящику, добре посоленим. Ящик із салом-
м’ясом стояв на великих ночвах, у яку скапувала ропа 
і в тій ропі (у ночвах) зберігались ноги свинячі. Тоді 
як усе це просолювалось добре, все це перекладали у 
торбину чи мішечок і підвішували у коморі і ото так 
воно висіло, скільки треба, і  не портилось. Скільки 
ото од Паски до Вознесіння? Сорок днів – це зовсім 
мало, да й жари літньої ще нема. До свинячих ніг пів-
ня різали, трохи солонини (м’яса) добавляли і холо-
дець виходив на славу. Капусту варили обов’язково, 
це в нас обов’язкова страва і на весіллі, і на похоронах, 
і на христинах, і на Храму. Картоплю тушили, голубці 
вже появились після війни [ідеться про Другу світо-
ву війну], десь там уже у шістдесят п’ятому [1965 р.], 
я вже замужем була, готовили і їх, ну рідко хто. Кисіль 
фруктовий або молошний був обов’язково.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Весілля. Каша] Варили солодку 
пшоняну кашу на молоці, густу, і  великий горщик. 
Збиралася родня ввечері у понеділок. Ше зранку но-
сили їсти молодій. Збиралася уся рідня молодої, ви-
бирали головного і писара, таких, шо не лізли за сло-
вом у карман. Головний оцей увесь обряд вів. На столі 
стояв горщок з кашею накритий або двома рушника-
ми, або двома платками, і  сулія горілки, закрашеної 
червоним. Спершу складають загальний банк – ну, по 
троячці, наприклад. Писар записує, а  тоді починали 
торг: хто більше дасть, той викупить і кашу, і  гроші, 
бо ці гроші оддавались батькам молодої, як компенса-
ція за витрати на весілля. Починали торгуваться (а в 
банку гроші недоторкані), я  кладу руб, а  Ви кладете 
руб двадцять і так далі... Отак ідуть торги годину чи й 
більше із примовками, із жартами, із усякими такими 

сценками, бо вибирають же такого артіста – штукара. 
Писар все акуратно записує. Хто найбільше дасть, той 
забирає кашу і всі гроші. Гроші всі віддають батькам з 
усякими гарними побажаннями, а кашу «розбивають» 
(той, шо купив) акуратно прямо на столі, розкладають 
по мискáх кажному, черепки кладуть на піч (а завтра 
десь у городі прикопують) і їдять ту кашу. Тому, хто 
викупив кашу, дістається горілка і рушник (чи хуст-
ка), писару  – другий рушник (чи хустка), і  той уже 
обчастовує горілкою усіх, хто тут є. Писар, на глухій 
стіні хати, такенними буквами записує, кому прода-
на каша і за скільки, але додає ще до туєї цифри штук 
п’ять чи більше нулів і виходить у мільйонах. Це ро-
били знадвору, шоб молода через тиждень обмазала 
хату. До каші ще якусь пісню співали (там тільки одна 
пісня), але я забула.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Ми варення ніякого ніколи не ва-
рили, у нас понятія не було, ми все сушили. У нас у 
каждого садки були великі – і вишні, й сливи (сортів 
п’ять, а  «угорки» які були  – мед!), абрикоси, яблука, 
груші. У  нас мішками сушні було, возили продавать 
і копійку мали. У нас все це дуже гарно росло, у нас 
ґрунт суглинистий такий, а  місцями  – кам’янистий. 
Село потопало все в садках, у нас ще дуже багато було 
шепшини і в низині, і на горі. Кожен із нас заготовляв 
туєї шепшини! Після війни були ж податки непомір-
ні, було треба кожному, крім усього, і багато картоплі 
здавать. У  нас картопля не дуже родила, то замість 
картоплі нам назначили здавать стільки-то шепшини. 
Ото восени ходиш, збираєш, руки пообдирани, а тоді, 
коли вже податки одмінили, дак ми просто заготовля-
ли шепшину, сушили і здавали по рублю, по руб двад-
цять. Це добрі були гроші.

ХЛІБ Наша семня пекла хліб раз на тиждень, а як у кого 
велика семня, до й два рази. Ну, в основному було так, 
як більша семня, то більше вчиняли, як менша, то  – 
менше. Хліб пекли у суботу, складали його на лаві за 
столом, укривали полотняним рушником, тиждень ле-
жав хліб і не черствів. Пекли хліб житній аж до сімде-
сятих років [1970-х рр.], і вже аж тоді почали пекти хліб 
пшенишний, ну не білий, бо на біле борошно треба було 
возить пшеницю у Переяслав. Як привезем із Переяс-
лава мішок того білого борошна, то це тільки вареники 
та на Паску, да якогось може коли коржа, а так, житній 
пекли, але він був такий сіруватий, ну смашний! Уже 
у році п’ятдесятім [1950 р.] у колгоспі зробили такий 
млин камінний, бо в нас був вітряк, але в сорок сьомо-
му [1947 р.] згорів, і більше не робили. В Лýкавиці був, 
ну ми туди не їздили, бо в нас дома були млинки, чуть 
не в кажного. Так називався  – «млинóк». Два камені 
один на один, навкруг обведені обичáйкою, шоб не ви-
падало борошно, всередині і в верхньому плані дірка, 
туди засипали зéрно, там була ручка і ото крутили ту 
ручку, а  зерно мололось. Так гарно змелювалось, хліб 
був набагато смачніший, як із колгоспного млина. Кол-
госп собі зробив із велих каменів млин, приводився в 
рух він трактором. Колгосп для себе дер і для худоби, 
і  людям мололи борошно, і  вже з того помолу не та-
кий смачний хліб був. У нас батько своє жорно зробив 
на передачах – отаке колесо крутить, там дві шестер-
ні, зробив таке коритечко зверху, засипали туди відро 
жита чи пшениці і змелювали. Нас було п’ятеро в сім’ї 
і я була найстарша, через те мині найчастіше перепа-
дало молоть. Пиріжки в нас були з маком і з калиною, 

http://www.etnolog.org.ua

І
ото од Паски до Вознесіння? Сорок днів – це зовсім 

І
ото од Паски до Вознесіння? Сорок днів – це зовсім 
мало, да й жари літньої ще нема. До свинячих ніг півІмало, да й жари літньої ще нема. До свинячих ніг пів
ня різали, трохи солонини (м’яса) добавляли і холоІня різали, трохи солонини (м’яса) добавляли і холо
дець виходив на славу. Капусту варили обов’язково, Ідець виходив на славу. Капусту варили обов’язково, 
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фруктовий або молошний був обов’язково.Іфруктовий або молошний був обов’язково.
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як усе це просолювалось добре, все це перекладали у 
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ня різали, трохи солонини (м’яса) добавляли і холоМня різали, трохи солонини (м’яса) добавляли і холо
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Ото восени ходиш, збираєш, руки пообдирани, а тоді, ФОто восени ходиш, збираєш, руки пообдирани, а тоді, 
коли вже податки одмінили, дак ми просто заготовляФколи вже податки одмінили, дак ми просто заготовля
ли шепшину, сушили і здавали по рублю, по руб двадФли шепшину, сушили і здавали по рублю, по руб двад
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груші. У  нас мішками сушні було, возили продавать Егруші. У  нас мішками сушні було, возили продавать 
і копійку мали. У нас все це дуже гарно росло, у нас Еі копійку мали. У нас все це дуже гарно росло, у нас 
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з  маком і з буряками, з  самим маком ніколи не було. 
Пиріжки ці були в нас з житньої муки, і з пшенишної – 
стали вже пекти тут, а там другіх пиріжків ми не роби-
ли ніколи, отакі, як я кажу.

ПОСУД, НАЧИННЯ Весь глиняний посуд купували на 
базарі в Переяславі. Поїхали з чоловіком на базар, по-
везли дві кошолки груш, сушні, продали, накупили 
горшків, глечиків, макітру, ну, шо треба, те й купили. 
Рогачі робили дома, в нас кузня своя була. Коваль був 
добрий, все вмів робить із заліза, дак ми ото до нього. 
Кому шо треба, і зробить. Ступи ножні були в кажно-
го, і сюди перевезли, і тут ступа є. У ступі товкли все, 
найбільше пшоно, ячмінь, бо сіяли проса і ячменю ба-
гато, а тоді в гречку товкли.

с. Чопилки
Записали Т. Величко та І. Щербак  

11 вересня 2009 р. у с. Чопилки  
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. 

від Перехрест Надії Василівни, 1943 р. н., 
та Нестеренко (Кролевець) Надії Андріївни, 1937 р. н.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» [Чи носили хрещеники 
бабі або хрещеним вечерю?] Да, це на Кутю 6  січня, 
перед Різдвом. Це ж перед Святою вечерею. Кутю не-
суть. Грибне там шось, пиріжки з капустою.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Як 
Ви готуєте кутю?] Ну, тепер ми ледачі, то з перловки 
робимо, а коли й з рису. Ранше я в дєтстві товкла пше-
ницю у ступі, збризкували її водичкою, шоб облупи-
лася шилуха. Віяли її, і вона була така смачна. [Що ще 
додають у кутю?] Мак тертий, трошки меду, сахару. 
Або узваром розводили, або водою. Товчені горіхи 
кладем. Ізюм. Кутя такими грудочками, розтовкуємо, 
наливаємо і їмо таку ріденьку. [Які ще страви готує-
те на Святий вечір?] Треба дванадцять страв: рибку, 
озвар, пиріжки, борщ пісний, гриби... На Різдво ріже-
мо чи гуску, чи утю. Холодців понаваруємо. Празник 
великий!

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК ЛУ 
І Паска – великий празник. Тройця – тоже. [Паску як у 
вас печуть?] Главно, дам туди сахару. Яєць не дуже б’ю, 
бо буде важке тісто. Масла покласти пачечку. В  печі 
печемо. Штук п’ять-шість печу. На кожного печу 
паску. Ваніль, ізюм кладу. І  білки збиті. І  бажано на 
сироватці робить. Спочатку учинок роблю. Саме пер-
ше опару роблю. Варю картоплю, не солю – таке наче 
супик картопляний. Тою водичкою заливаю жменьку 
муки, кип’ятком і бігом розмішать. Шоб воно запари-
лося. А потім розтовкую добре картоплю і добавляю 
в ту запарену муку. А як воно начне вихолонять, тоді 
вже добавляю сироватку, шоб воно таке розливчас-
те було. І  туди кидаєм намочені дрожджі. Шоб у те-
пленьке, не в гаряче. Дуже хароші сухі дріжджі або в 
маленьких пачечках. Тіки дріжджі розійшлися, треба 
поворушить опару, підбить її. Підійшло воно, знов 
поворушить. Потім уже учиняєш тісто. Воно підійде, 
покисне – часа чотирі треба, шоб цей процес броже-
нія ішов. А  яйця, сахар кидається в учинок. А  ізюм, 
то вже, як місимо тісто. Яйця, масло у місиво кладе-
мо. І як замісила, то треба вимішувать так довго, аж 
поки рука буде чиста. Шоб од рук полностю одходи-
ло. І наче вже підходить під рукою, як місиш. Місиш, 

а воно вгору йде. І потім у форми і в піч. Солі в піч на 
черінь кинеш, як іскри підуть, то ото вже пора сажать. 
І кажуть, шоб хліб не підгоряв. Хрестик з тіста на пас-
ці кладу, якісь колосочки. Зваримо такий густий сіроп 
із води і сахарю, і як тіки витягли паски з печі, то зма-
зуємо верх пасок тим сіропом щіточкою чи пір’їною.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [У коровайниці Ви ходили?] Ходи-
ла, але сім’я вже була, забота. Ну знаю, шо в дєтстві, то 
коровай всігда був у суботу. У п’ятницю дівчата ліпи-
ли шишки у молодої і молодого, а в суботу – короваї. 
Гукали на коровай просто, як гулять усіх добрих до 
себе жінок, але місили тісто тільки ті, шо з чоловіка-
ми. Участі вдови і розведені не брали. Ті жінки місили, 
шо у парі жили. [Ці жінки приносили з собою продук-
ти якісь на коровай?] Нічого не приносили. Йшли з 
хлібом. Так про коровай – як зроблять його, то підпо-
ясували його (тістом), виробляли красіві шишки і са-
жали у форму. «Голубів» невеличких отдєльно випіка-
ли, і коли украшали вже спечений коровай калинами 
і барвінком, підперізували красивою стрічкою і ста-
вили ті «голуби» зверху. І випікали ще лежень – поді-
бний до коровая, але менший. Коровай пекли у моло-
дого окремо, а в молодої окремо. Співали до короваю. 
[У короваї щось запікали?] Нічого не запікали, просто 
гарне тісто. А тепер свайби в суботу гуляють. А ранше 
в п’ятницю – шишки, в суботу – коровай, а в неділю – 
свайба, у  понеділок приносили молодим «снідання» 
запрошена молодьож. Не так як тепер – хто зван, той і 
пан. А уж у вівторок дехто мог іти похмеляться.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Завжди, куди б не йшли –чи на при-
ходини з армії, чи на свайбу, – брали пляшку горілки і 
хлібину. Чи на іменини, то подарок брали і обов’язково 
хліб і горілку. Як кажуть: з хлібом-сіллю, з добром до 
людини. Ну, зараз уже це оджило, на жаль.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Ми знали голодов-
ку сорок сьомого [1947  р.]: недоїдали, шматка хліба 
не бачили. Балабони їли, картопляники з товченої 
картоплі вареної та пучка мучного чогось, шоб купи 
держалося. 

ХЛІБ Хліб зараз і самі печем, і купуєм. Зараз мало печем, 
бо печі не топим, зараз же газ. Ото на газу дочка іспече 
дві хлібини – то нам на день. Нас четверо, і всі дорос-
лі – два мужики і дві баби. [Хліб який печете?] Білий. 
Буває, що немає копійки, немає за що купить, то пе-
чем, а як є – то купуємо. [Ваша мати колись завжди 
пекла?] Пекла. Раніше житній хліб пекли. Знаю, моя 
мати, оце було, оставляє тісто на другий раз, і  воно 
кисне, учинила і воно кисне. А  теперя на дрожжях. 
[У який день Ваша мати пекла хліб?] Коли не було вже 
хліба, тоді і пекла. [У який день не можна пекти хліба?] 
Я такого не чула. [А на Свята?] Ну, всєгда мати пекла 
у суботу, щоб не пекти у неділю. А як празник вели-
кий, то не пече. [Скільки Ваша мати за один раз хлі-
бин пекла?] І п’ять, і шість. Коли як, но раз у тиждень 
пекла вона. А тепер ми можем і два рази, і три пекти. 
Тоді ж моя мати робила о-го-го! У поле пішла з утра 
до вечера, а ми – самі. А діти – це їсти, тільки і робимо, 
що шматки тягаємо. А тепер не так. [Чи свиням мож-
на давати хліб?] Якщо є, то можна, свиня не здохне. 
Ранше було держали ми одного порося, мати перед 
тим, як його різати, пекла йому хліб. Несолоний жит-
ній хліб пекла, «перепічка» називалась. Мати наламає 
шматків, водою поллє і ото угодовувала так. Ранше 
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М
наливаємо і їмо таку ріденьку. [Які ще страви готує-

М
-

те на Святий вечір?] Треба дванадцять страв: рибку, Мте на Святий вечір?] Треба дванадцять страв: рибку, 
озвар, пиріжки, борщ пісний, гриби... На Різдво ріжеМозвар, пиріжки, борщ пісний, гриби... На Різдво ріже-М-
мо чи гуску, чи утю. Холодців понаваруємо. Празник Ммо чи гуску, чи утю. Холодців понаваруємо. Празник 

АРМАРНМНОГМОГО ЦИКМО ЦИКЛУМЛУ
Паска – великий празник. Тройця – тоже. [Паску як у МПаска – великий празник. Тройця – тоже. [Паску як у 

вас печуть?] Главно, дам туди сахару. Яєць не дуже б’ю, Мвас печуть?] Главно, дам туди сахару. Яєць не дуже б’ю, 
бо буде важке тісто. Масла покласти пачечку. В  печі Мбо буде важке тісто. Масла покласти пачечку. В  печі 

ХМХАРМАРЧМЧ
ку сорок сьомого [1947  р.]: недоїдали, шматка хліба Мку сорок сьомого [1947  р.]: недоїдали, шматка хліба 
не бачили. Балабони їли, картопляники з товченої Мне бачили. Балабони їли, картопляники з товченої 

Ф[Як Ф[Як 
туєте кутю?] Ну, тепер ми ледачі, то з перловки Фтуєте кутю?] Ну, тепер ми ледачі, то з перловки 

робимо, а коли й з рису. Ранше я в дєтстві товкла пше Фробимо, а коли й з рису. Ранше я в дєтстві товкла пше- Ф-
ницю у ступі, збризкували її водичкою, шоб облупи Фницю у ступі, збризкували її водичкою, шоб облупи- Ф-
лася шилуха. Віяли її, і вона була така смачна. [Що ще Флася шилуха. Віяли її, і вона була така смачна. [Що ще 

дого окремо, а в молодої окремо. Співали до короваю. 

Ф
дого окремо, а в молодої окремо. Співали до короваю. 
[У короваї щось запікали?] Нічого не запікали, просто 

Ф
[У короваї щось запікали?] Нічого не запікали, просто 
гарне тісто. А тепер свайби в суботу гуляють. А ранше 

Ф
гарне тісто. А тепер свайби в суботу гуляють. А ранше 
в п’ятницю – шишки, в суботу – коровай, а в неділю – 

Ф
в п’ятницю – шишки, в суботу – коровай, а в неділю – 
свайба, у  понеділок приносили молодим «снідання» 

Ф
свайба, у  понеділок приносили молодим «снідання» 
запрошена молодьож. Не так як тепер – хто зван, той і Фзапрошена молодьож. Не так як тепер – хто зван, той і 
пан. А уж у вівторок дехто мог іти похмеляться.Фпан. А уж у вівторок дехто мог іти похмеляться.

Х ФХЛІФЛІБФБ В ОФ В ОБФБРФРЯДАХФЯДАХ ЗавФЗавжди, куди б не йшли –чи на приФжди, куди б не йшли –чи на при
ходини з армії, чи на свайбу, – брали пляшку горілки і Фходини з армії, чи на свайбу, – брали пляшку горілки і 
хлібину. Чи на іменини, то подарок брали і обов’язково Фхлібину. Чи на іменини, то подарок брали і обов’язково 
хліб і горілку. Як кажуть: з хлібом-сіллю, з добром до Фхліб і горілку. Як кажуть: з хлібом-сіллю, з добром до 
людини. Ну, зараз уже це оджило, на жаль.Флюдини. Ну, зараз уже це оджило, на жаль.

УВАФУВА

Е
жали у форму. «Голубів» невеличких отдєльно випіка

Е
жали у форму. «Голубів» невеличких отдєльно випіка
ли, і коли украшали вже спечений коровай калинами 

Е
ли, і коли украшали вже спечений коровай калинами 
і барвінком, підперізували красивою стрічкою і ста

Е
і барвінком, підперізували красивою стрічкою і ста
вили ті «голуби» зверху. І випікали ще лежень – подіЕвили ті «голуби» зверху. І випікали ще лежень – поді
бний до коровая, але менший. Коровай пекли у молоЕбний до коровая, але менший. Коровай пекли у моло
дого окремо, а в молодої окремо. Співали до короваю. Едого окремо, а в молодої окремо. Співали до короваю. 
[У короваї щось запікали?] Нічого не запікали, просто Е[У короваї щось запікали?] Нічого не запікали, просто 
гарне тісто. А тепер свайби в суботу гуляють. А ранше Егарне тісто. А тепер свайби в суботу гуляють. А ранше 
в п’ятницю – шишки, в суботу – коровай, а в неділю – Ев п’ятницю – шишки, в суботу – коровай, а в неділю – 
свайба, у  понеділок приносили молодим «снідання» Есвайба, у  понеділок приносили молодим «снідання» 
запрошена молодьож. Не так як тепер – хто зван, той і Езапрошена молодьож. Не так як тепер – хто зван, той і 
пан. А уж у вівторок дехто мог іти похмеляться.Епан. А уж у вівторок дехто мог іти похмеляться.
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бувало буряк і полову свині даєшь. І гарбуз, картопля. 
[Чим перепічка від хліба відрізняється?] Оце як немає 
на снідання їсти, то мати учинила хліб або вже заме-
сила. Тоді отдєльно там трошки на сковороду і спекла, 
це називалась «перепічка». Це як на снідання нема 
чого їсти. [Чому Ваша мати давала свині перепічку 
саме перед тим, як її різати?] Угодовувала, сало шоб 
було. Воно після полови сала не буде. А тепер як шо, 
то кукурузяна дерть – і сало чисте, і воно плавке сало, 
і угодовується свиня. [Скільки мати давала свині цієї 
перепічки?] Місяць, і два, хто як, у кого які достатки  
були.

ПОЛІСЬКИЙ РАЙОН

с. Черемошна
Записала Р. Свирида 14 листопада 1994 р. 

у с. Черемошна Поліського р-ну Київської обл. 
від Шаповал Анастасії Іванівни, 1909 р. н.,  

родом із с. Лехнівка Баришівського р-ну Київської обл.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрея пекли коржа з діркою, вішали до сволока. Пан 
Коржовський сидить і стереже, хто під’їжджає на ко-
цюбі, каже: 

– Здоров, Коржовський!
 – Здоров, Коцюбовський
– Позволиш кабалу кусати?
– Кусай та не смійся, бо буду писати.

Перша кутя перед Роздвом. Готовили багато посних 
страв. На покуті стелили жмачок сіна, на нього гор-
щик з кутею, накритий покришкою, зверху – хлібина і 
сіль, тут же узвар у горшку стоїть. Горшка з кутею несе 
хазяїн в рукавицях, діти посядуть під столом і квока-
ють, щоб курі квоктали. На Першу кутю хазяїн стукав 
у стіну і кликав Мороза: «Морозе, Морозе! Іди до нас 
кутю їсти!». Це ще до колгоспу було. Після М’ясоїдів 
настає тиждень Масляної. Їдять токі молошне. Після 
м’яса, сала і горшки повипарюють.

РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Острів
Записали Т. Величко та О. Васянович 17 липня 2008 р.  

у с. Острів Рокитнянського р-ну Київської обл. 
від Манзеули (Кашенко) Надії Петрівни, 1961 р. н., 

Сич Ганни Антонівни, 1927 р. н.,  
та Царенко Зої Іванівни, 1951 р. н.

ПОСТУВАННЯ [Чи тримали люди пости?] І зараз три-
мають. [А  за радянських часів?] Баби наші тримали, 
а ми – ні. [Що готують на похорони, коли триває піст?] 
Як піст, то постоянно посне. [А якщо люди не релігій-
ні?] Ну й шо, всі їдять пісне. На стіл готується пісне. 
Оце зараз піст, то піст. І  середа й п’ятниця  – пісне. 
Оце як попадає обід чи вечера в пісний день, середа 
або п’ятниця, то тоже готується пісне. А у селі Жит-
ні Гори – так все пісне! Постоянно на похорони пісне! 
А чи це так у селі завєдєно, чи це од попа зависить – я 
не знаю. А в нас оце тільки два дні в тижні – п’ятниця 
і середа готовиця пісне. І в пісні дні.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
такі на Різдвяні свята, на Великдень, то пекли і хліб, 

і пиріжки, і струдлі – ну все пекли! А на Великдень – то 
й бабки, і пиріжки – яка хазяйка шо могла тільки те 
фонтазувала. Й саме найбільше пеклося на Паску. [Як 
у вас називали – Паска чи Великдень?] Великдень. На 
Великдень баби чось так казали: «На Великдень». Шо 
готували? Крашанки, в самий перед крашанки й бабку. 
[Коли їх готували?] Чось моя мати, я так пам’ятаю, пе-
кла завжди паски у п’ятницю. Тому шо, каже, на суботу 
як усе оставить, то це ж сильно багато. Запікали ж і 
м’ясо, запікали і наче ж і підчеревину – ну багато ж було 
в суботу. Шоб воно ж свіже було! І ковбаси начиняли! 
Обов’язково кололося на Паску порося... Обов’язково! 
Кожна сім’я старалась заколоть порося. І  з оцього ж 
поросяти все готували. Все – і кров’янка, і буженіна, 
ковбаса, запечене сало це, називалося воно почереви-
на. [Де це все запікали?] В печі! Намочували... Це ше із 
стародавнього – зараз ми так не робимо, по-сучасному 
ми робим. А  ранше, я  пам’ятаю, мати кип’яток зава-
рює, туди кидає перець, листочок, приправи всякі, со-
лить цю, намочує цю підчеревину й буженіну, наче в 
великі мисці емалірованій і замочував туди, шоб воно 
постояло, шоб вимокла, шоб не було кров’яне таке, 
червоне. І це тоді воно постояло сутки, тоді розложує 
на деку і ставить у піч, і затушує. Зараз уже, в останні 
часи – в нас у селі газ – тоді вже на газі... В нас дуже 
зарання, саме перше село в нас було газифіковане. 
З голови [свинячої] шлунок начиняли... Шлунок сви-
нячий, поросячий  – його обчищали, обдирали по-
лностью, робили таку тонюсіньку шкурочку і варили 
голову, нарізали, заправляли так, як ковбаси – часник, 
перець, спеції всі отакі ж добрі, і набивали цей ковбик. 
Його або обварювали, а тоді тушили, або просто дов-
го тушили на деці в печі. В  нас називався «ковбик». 
На його всі кажуть «ковбик», а  я вам об’ясню, то це 
зельц. [Спеції де брали? Купляли чи вирощували щось 
на городі?] Може, й своє було оце... перець в нас тіль-
ки гіркий був свій, червоний. [Його додавали?] Наче 
ні! [Як пекли бабки на Великдень?] Я зара подумаю... 
Бабки... Туди ложилися: сироватка... Їх розкидали в 
такі каструлі, тоді вони підходили. [Їх] ставили в піч 
і випікали. Обмазували гарно жиром, шоб вона ж не 
поламалась. Говорили так баби: «Як зійде бабка дуже 
кругла, гарна, то життя буде продовжаться гарне». По 
цьому даже наче як-то вірили, шо буде і життя гарне, 
і не вмре ніхто в господі, а як сяде бабка – спечеться і 
западе всередину, значить буде або покойнік у госпо-
ді, або щось таке створиться...[У родині?] Да, в родині! 
[Як прикрашали бабку?] Прикрашали: «Христос во-
скрес», наприклад, з цієї сторони виложували цим, дві 
букви з обичного тіста, замішаного без нічого, на воді 
й на цьому, без дріжчей, без нічого, шоб не сходило. 
І ложили. Або колосок таки було... Наче три колоски 
ложили... Це ось на цьому, на верху, як вона осьо вже 
зійшла, то тоді ліпили ж це тісто і прикрашали оце бу-
ковками, або посипали – збивали білок з яйця, і тоді 
як уже витягнуть, то помазують білком з яйця. А ран-
ше, то оце так  – квіточками... Зараз оце посипають 
уже всякими прикрасами, бо є ж ото і горошки разні... 
купують зараз. [А раніше?] А тоді яйцем. І оце іменно 
буквами оцими. І  колоски або розочки  – ну, фанта-
зували, як хто найкраще вмів. Або ще й такими тіпа 
калачами робили таке...[Як  це називалось – теж баб-
ка?] Ну, я не знаю, як воно вже це називалось... В нас 
обично бабка. І це вона сама... Наприклад, як прино-
сять її з святіння од церкви, то чось завжди різали ку-
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І
м’яса, сала і горшки повипарюють.

І
м’яса, сала і горшки повипарюють.

ОКИТ ІОКИТН ІНЯ ІЯН ІНСЬКИЙІСЬКИЙ

с.  Іс. О ІОс ІстрівІтрів
Записали Т. Величко та О. Васянович 17 липня 2008 р.  ІЗаписали Т. Величко та О. Васянович 17 липня 2008 р.  

окитнянського р-ну КиївськІокитнянського р-ну Київськ
від Манзеули (Кашенко) Надії Петрівни, 1961 р. н., Івід Манзеули (Кашенко) Надії Петрівни, 1961 р. н., 

М
Перша кутя перед Роздвом. Готовили багато посних 

М
Перша кутя перед Роздвом. Готовили багато посних 
страв. На покуті стелили жмачок сіна, на нього гор

М
страв. На покуті стелили жмачок сіна, на нього гор
щик з кутею, накритий покришкою, зверху – хлібина і 

М
щик з кутею, накритий покришкою, зверху – хлібина і 
сіль, тут же узвар у горшку стоїть. Горшка з кутею несе 

М
сіль, тут же узвар у горшку стоїть. Горшка з кутею несе 
хазяїн в рукавицях, діти посядуть під столом і квока

М
хазяїн в рукавицях, діти посядуть під столом і квока
ють, щоб курі квоктали. На Першу кутю хазяїн стукав 

М
ють, щоб курі квоктали. На Першу кутю хазяїн стукав 
у стіну і кликав Мороза: «Морозе, Морозе! Іди до нас 

М
у стіну і кликав Мороза: «Морозе, Морозе! Іди до нас 
кутю їсти!». Це ще до колгоспу було. Після М’ясоїдів Мкутю їсти!». Це ще до колгоспу було. Після М’ясоїдів 
настає тиждень Масляної. Їдять токі молошне. Після Мнастає тиждень Масляної. Їдять токі молошне. Після 
м’яса, сала і горшки повипарюють.Мм’яса, сала і горшки повипарюють.

СЬКИЙМСЬКИЙ РАЙОМ РАЙОНМН
ФПерша кутя перед Роздвом. Готовили багато посних ФПерша кутя перед Роздвом. Готовили багато посних 

страв. На покуті стелили жмачок сіна, на нього гор Фстрав. На покуті стелили жмачок сіна, на нього гор- Ф-
щик з кутею, накритий покришкою, зверху – хлібина і Фщик з кутею, накритий покришкою, зверху – хлібина і 
сіль, тут же узвар у горшку стоїть. Горшка з кутею несе Фсіль, тут же узвар у горшку стоїть. Горшка з кутею несе 

червоне. І це тоді воно постояло сутки, тоді розложує 

Ф
червоне. І це тоді воно постояло сутки, тоді розложує 
на деку і ставить у піч, і затушує. Зараз уже, в останні 

Ф
на деку і ставить у піч, і затушує. Зараз уже, в останні 
часи – в нас у селі газ – тоді вже на газі... В нас дуже 

Ф
часи – в нас у селі газ – тоді вже на газі... В нас дуже 
зарання, саме перше село в нас було газифіковане. 
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зарання, саме перше село в нас було газифіковане. 
З голови [свинячої] шлунок начиняли... Шлунок сви

Ф
З голови [свинячої] шлунок начиняли... Шлунок сви
нячий, поросячий  – його обчищали, обдирали поФнячий, поросячий  – його обчищали, обдирали по
лностью, робили таку тонюсіньку шкурочку і варили Флностью, робили таку тонюсіньку шкурочку і варили 
голову, нарізали, заправляли так, як ковбаси – часник, Фголову, нарізали, заправляли так, як ковбаси – часник, 
перець, спеції всі отакі ж добрі, і набивали цей ковбик. Фперець, спеції всі отакі ж добрі, і набивали цей ковбик. 
Його або обварювали, а тоді тушили, або просто довФЙого або обварювали, а тоді тушили, або просто дов
го тушили на деці в печі. В  нас називався «ковбик». Фго тушили на деці в печі. В  нас називався «ковбик». 
На його всі кажуть «ковбик», а  я вам об’ясню, то це ФНа його всі кажуть «ковбик», а  я вам об’ясню, то це 
зельц. [Спеції де брали? Купляли чи вирощували щось Фзельц. [Спеції де брали? Купляли чи вирощували щось 
на городі?] Може, й своє було оце... перець в нас тільФна городі?] Може, й своє було оце... перець в нас тіль

Е
ми робим. А  ранше, я  пам’ятаю, мати кип’яток зава
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ми робим. А  ранше, я  пам’ятаю, мати кип’яток зава
рює, туди кидає перець, листочок, приправи всякі, со
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рює, туди кидає перець, листочок, приправи всякі, со
лить цю, намочує цю підчеревину й буженіну, наче в 

Е
лить цю, намочує цю підчеревину й буженіну, наче в 
великі мисці емалірованій і замочував туди, шоб воно Евеликі мисці емалірованій і замочував туди, шоб воно 
постояло, шоб вимокла, шоб не було кров’яне таке, Епостояло, шоб вимокла, шоб не було кров’яне таке, 
червоне. І це тоді воно постояло сутки, тоді розложує Ечервоне. І це тоді воно постояло сутки, тоді розложує 
на деку і ставить у піч, і затушує. Зараз уже, в останні Ена деку і ставить у піч, і затушує. Зараз уже, в останні Ечаси – в нас у селі газ – тоді вже на газі... В нас дуже Ечаси – в нас у селі газ – тоді вже на газі... В нас дуже 
зарання, саме перше село в нас було газифіковане. Езарання, саме перше село в нас було газифіковане. 
З голови [свинячої] шлунок начиняли... Шлунок свиЕЗ голови [свинячої] шлунок начиняли... Шлунок сви
нячий, поросячий  – його обчищали, обдирали поЕнячий, поросячий  – його обчищали, обдирали по
лностью, робили таку тонюсіньку шкурочку і варили Елностью, робили таку тонюсіньку шкурочку і варили 
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сок бабки – в самий перед бабку і крашанку. [Це вже 
в неділю?] Да, це як прийшли з святіння. А до того не 
мали права нічого їсти до святіння оцього. Це ж, було, 
мати розказує, шо баба ж оце йде святить, а якій ж – ну 
голодні ж усі були на цю їжу, де так воно сильно гото-
вилося коли? Це раз у год кололось те порося і в бодні 
складалось сало, солилося в бодні. [...] А бабки, то за-
мішувалось особливе тісто... На літру молока пареного 
десятеро яєць билося, півлітри сахару, десятеро яєць, 
сахар, ваніль, отаке все, дріжчі, і  замішувалось, ви-
стоювалося – таке здобне тісто на бабки пеклося. А на 
пиріжки – обичне дріжджове і сироватка. А на бабки – 
то з молока, то ше й з пареного, шоб була така пахуча, 
таке, наче дається... пахне сильно таким пареним, туди 
ізюм ложать, хто шо хоче! На бабки робили здобне тіс-
то. І сильно ж переживали, щоб це вони гарні вийшли, 
не попадали вниз. Ну, я од бабів своїх таке ж чула, це 
ж не я його видумала, а баби чогось же вірили, мабуть 
же запоминали.  [...] Паски печуть і калачі печуть на 
Паску. У сковородку кладуть такий корж. Тоді хлібин-
ка кругленька. Тоді отак хрестиком дві полоски, тоді 
у цих полосках пальцем роздвигаєш і робиш шишеч-
ку. А цю паску треба підперезати. Це тоже такою ков-
баскою. Свяченою вербою приспособлюєш і зв’язуєш 
той пасок на пасці. Така пасочка печеться. А калач – то 
просто косічка. Тако наче батоном. А тоді три штучки 
косою накладаєш на його. Можна і калачом підпере-
зать. Шишечка  – робиться жгутик, пальцем плетеш, 
розрізаєш і скручуєш. [Як яйця готували на Паску?] 
Ранше ж не було оціх красок, так? Збирали цибулиння. 
Це баби їх ніколи не викидали, це на горі оця цибуля 
шелуха оставалася, і це вони збирали її в торбинку, за-
мочували перед Паскою в воді, поливали водою. Вона 
два дні чи скільки там постояла, пустила цю краску – 
тоді кип’ятили, кидали крашанки й такі гарні – оран-
жевого цвєта, такі темно-червоні, натуральний такий 
цвєт крашенок. І зараз, ви знаєте, і зараз баби отак кра-
сять, старі ще... А ми то вже хочем зеленим, і червоним, 
і всяким, то купляємо вже цю краску... [Як у вас ці яйця 
називали?] «Крашанки». [І колись так казали?] Посто-
янно «крашанки», інакше не називали. Це зараз вже у 
школі наче по-научному кажуть – «писанки», а ранше 
то були «крашанки». [Вони були з візерунками?] Без 
нічого! А  пізніше почали вже, то, наприклад, брали 
капроновий колготок, зложували в чулку чи приклею-
вали листочок з любого дерева... [Це вже пізніше?] Да, 
це осьо вже год десять. [Чи ці яйця освячували?] Да, на 
світіння носили. Як приходили з церкви, то ці шкала-
рупки, баби казали, їх намочувать і треба ними вми-
ватися... Це буде, мол, здорове лице і червоне, рум’яна 
появлятимуться... [Як були молоді, то] вірили ранше, 
а зараз ми вже понімаємо, шо воно ж нічого не буде... 
[Що саме замочували  – шкарлупинки чи ціле яйце?] 
Шкарлупи ж оці. [Після того, як яйце з’їли?] Да, да. 
І, вроді, вмиваться цією водою того, шо воно ж, наче, 
і оздоровлює, і рум’яні будете, здорові – таке повір’я. 
[Що потім з ними робили? ] Викидаєм курям... Не про-
сто, да, курям викидали, худобі несли бабку, напри-
клад, дать...[Освячену?] Да, освячену бабку, то давали 
худобі, корові, наприклад.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ [Що таке струдлі?] Струдлі з маком. А розкатуєть-
ся такий круг, начинка ложиться туди, макова, яблуч-
ка, повідло – і завертається рогами... [Який він був за 

розміром?] Отакий, на все деко. Три ложилося в одне 
деко або два... І випікаються такі високі гарні струд-
лі. В нас-то, наприклад, струдлі готовляться на Спас, 
на Великдень, на Різдво. Я ж кажу, шо печиво готува-
лося, саме більше оце в оці свята готувалося печиво. 
А яблучні, то це ж на Спас оце готовили. Деякі люди ж 
даже до Спаса не могли їсти [яблук].

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Скільки днів триває весілля?] 
Три. [Коли починається?] В нас починається в суботу 
або в неділю. В  нас ранше була постоянно в неділю, 
а зараз в суботу. І гуляють два дні ще. Другий день на 
капусту, а третій день мундєрку й на оселедці. [А де 
ця капуста?] І там, і там. [А чому так називають?] Ну, 
не знаю, видно, капусняк їли. Все є, но обов’язково 
вариться капусняк. В нашому селі - капусняк. А ось, 
наприклад, у  сусідньому вже такого й нема Ось у 
Кам’янці, в  сусідньому селі, на кури йдуть, а  в нас 
на капусняк. [У  вас курей не було?] В  нас капусняк. 
В  нас цигани їздять! Ось, наприклад, на третій день 
в нас тут це ж наче «мундєрка», но наче люди їздять 
по «циганах», це «цигани» передіваютьця. Ось, напри-
клад, ми прийшли, сьогодні вони були на весіллі, так, 
на «капусняку» були, а на «мундєрку» не прийшли, на 
третій день. Значить, до них їдуть «цигани». Не при-
йшли – значіть угощайте нас! На «капусті» були, а на 
«мундєрку» не прийшли. От вони вже сидять і вичис-
ляють, хто в нас був на «капусті». І це переодівають-
ця. Це ж передіваютьця в натуральних циган. Вони 
роблять мотлох. Вони викрадають, що хочуть, шо їм 
нравитьця! [А в сусідньому селі?] В їх ідуть «на кури». 
Курей патрають другого дня, а на третій тушат, і ва-
рять, і подають юшку цю ж... бульйон і кури. А в нас 
«капусняк», а на третій день в нас «мундєрка». Все є, 
є й ті кури само, а тільки шо в нас воно так називаєть-
ся – «мундєрка й оселедеці». Ну, це на третій день. [Їх 
готують обов’язково?] Все! Но мундєрки чотирьохві-
дрова каструля готовиться. І так і подається, на вели-
ких тарілках, у шелуші, ніхто її не чистить, і оселедці 
нарізають великими кусками, з цибулею, з олію, пода-
ється в великих тарілках. Ну, прекрасна їжа, луччої не 
нада! [Розкажіть, як готують капусняк]. Варять бульон 
і вариться окремо картошка товчеться, і  туди кида-
ється пшоно, зажарка гарна така – жирний капусняк, 
і він тоді дуже смачний. Капуста ріжеться або січеть-
ся сікачем, ранше баби сікли, а ми зараз – є такі в нас 
тертушечки капустяні, шоб вона дрібненька була, або 
на м’ясорубку. Кисла капуста. В капусняк обов’язково 
кидається кисла капуста. Або полосочками, та тоді її 
перекручують на м’ясорубку, або як свіжа, із свіжої 
готують, як осьо таке ранньої весни, то де ту кислу 
візьмеш, то готують свіжу і тоді її заправляють уку-
сом, шоб вона трошки постояла, дерзкіша була – і тоді 
наче кидають і свіжу. А обичний капусняк готується з 
кислої капусти. Він тоді і смачний, і уксус туда не до-
бавляють – капусняк натуральний, добрий. Картопля 
мнеться й кидається пшоно. [Після «мундєрки» закін-
чується вже весілля чи ні?] Як хотять! Прибиральниці 
можуть і тиждень ходить! [Які прибиральниці?] А ці, 
шо будуть помогать мить посуду, і  баняки, і  все на 
світі... Їх же ж треба пригостить. Просять прийти ше 
й на пельмені, пельмені зараз готуються. Тоді треба 
«шуру» розбирать. В  нас оце ж називається «шура». 
А в вас «балаган» чи як?

РОКИТНЯНСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua

І
і всяким, то купляємо вже цю краску... [Як у вас ці яйця 

І
і всяким, то купляємо вже цю краску... [Як у вас ці яйця 
називали?] «Крашанки». [І колись так казали?] ПостоІназивали?] «Крашанки». [І колись так казали?] Посто
янно «крашанки», інакше не називали. Це зараз вже у Іянно «крашанки», інакше не називали. Це зараз вже у 
школі наче по-научному кажуть – «писанки», а ранше Ішколі наче по-научному кажуть – «писанки», а ранше 
то були «крашанки». [Вони були з візерунками?] Без Іто були «крашанки». [Вони були з візерунками?] Без 
нічого! А  пізніше почали вже, то, наприклад, брали Інічого! А  пізніше почали вже, то, наприклад, брали 
капроновий колготок, зложували в чулку чи приклеюІкапроновий колготок, зложували в чулку чи приклею
вали листочок з любого дерева... [Це вже пізніше?] Да, Івали листочок з любого дерева... [Це вже пізніше?] Да, 
це осьо вже год десять. [Чи ці яйця освячували?] Да, на Іце осьо вже год десять. [Чи ці яйця освячували?] Да, на 
світіння носили. Як приходили з церкви, то ці шкалаІсвітіння носили. Як приходили з церкви, то ці шкала
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Ранше ж не було оціх красок, так? Збирали цибулиння. 
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Ранше ж не було оціх красок, так? Збирали цибулиння. 
Це баби їх ніколи не викидали, це на горі оця цибуля 
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шелуха оставалася, і це вони збирали її в торбинку, за
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шелуха оставалася, і це вони збирали її в торбинку, за
мочували перед Паскою в воді, поливали водою. Вона 
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мочували перед Паскою в воді, поливали водою. Вона 
два дні чи скільки там постояла, пустила цю краску – 
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два дні чи скільки там постояла, пустила цю краску – 
тоді кип’ятили, кидали крашанки й такі гарні – оран
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тоді кип’ятили, кидали крашанки й такі гарні – оран-
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жевого цвєта, такі темно-червоні, натуральний такий 
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жевого цвєта, такі темно-червоні, натуральний такий 
цвєт крашенок. І зараз, ви знаєте, і зараз баби отак краМцвєт крашенок. І зараз, ви знаєте, і зараз баби отак кра-М-
сять, старі ще... А ми то вже хочем зеленим, і червоним, Мсять, старі ще... А ми то вже хочем зеленим, і червоним, 
і всяким, то купляємо вже цю краску... [Як у вас ці яйця Мі всяким, то купляємо вже цю краску... [Як у вас ці яйця 
називали?] «Крашанки». [І колись так казали?] ПостоМназивали?] «Крашанки». [І колись так казали?] Посто-М-
янно «крашанки», інакше не називали. Це зараз вже у Мянно «крашанки», інакше не називали. Це зараз вже у 
школі наче по-научному кажуть – «писанки», а ранше Мшколі наче по-научному кажуть – «писанки», а ранше 
то були «крашанки». [Вони були з візерунками?] Без Мто були «крашанки». [Вони були з візерунками?] Без 
нічого! А  пізніше почали вже, то, наприклад, брали Мнічого! А  пізніше почали вже, то, наприклад, брали 
капроновий колготок, зложували в чулку чи приклеюМкапроновий колготок, зложували в чулку чи приклею

є й ті кури само, а тільки шо в нас воно так називаєть
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є й ті кури само, а тільки шо в нас воно так називаєть
ся – «мундєрка й оселедеці». Ну, це на третій день. [Їх 
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ся – «мундєрка й оселедеці». Ну, це на третій день. [Їх 
готують обов’язково?] Все! Но мундєрки чотирьохвіМготують обов’язково?] Все! Но мундєрки чотирьохві
дрова каструля готовиться. І так і подається, на велиМдрова каструля готовиться. І так і подається, на вели
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клад, ми прийшли, сьогодні вони були на весіллі, так, 
на «капусняку» були, а на «мундєрку» не прийшли, на 

Ф
на «капусняку» були, а на «мундєрку» не прийшли, на 

Фзать. Шишечка  – робиться жгутик, пальцем плетеш, Фзать. Шишечка  – робиться жгутик, пальцем плетеш, 
розрізаєш і скручуєш. [Як яйця готували на Паску?] Фрозрізаєш і скручуєш. [Як яйця готували на Паску?] 
Ранше ж не було оціх красок, так? Збирали цибулиння. ФРанше ж не було оціх красок, так? Збирали цибулиння. 
Це баби їх ніколи не викидали, це на горі оця цибуля ФЦе баби їх ніколи не викидали, це на горі оця цибуля Ф

третій день. Значить, до них їдуть «цигани». Не при

Ф
третій день. Значить, до них їдуть «цигани». Не при
йшли – значіть угощайте нас! На «капусті» були, а на 

Ф
йшли – значіть угощайте нас! На «капусті» були, а на 
«мундєрку» не прийшли. От вони вже сидять і вичис

Ф
«мундєрку» не прийшли. От вони вже сидять і вичис
ляють, хто в нас був на «капусті». І це переодіваютьФляють, хто в нас був на «капусті». І це переодівають
ця. Це ж передіваютьця в натуральних циган. Вони Фця. Це ж передіваютьця в натуральних циган. Вони 
роблять мотлох. Вони викрадають, що хочуть, шо їм Фроблять мотлох. Вони викрадають, що хочуть, шо їм 
нравитьця! [А в сусідньому селі?] В їх ідуть «на кури». Фнравитьця! [А в сусідньому селі?] В їх ідуть «на кури». 
Курей патрають другого дня, а на третій тушат, і ваФКурей патрають другого дня, а на третій тушат, і ва
рять, і подають юшку цю ж... бульйон і кури. А в нас Фрять, і подають юшку цю ж... бульйон і кури. А в нас 
«капусняк», а на третій день в нас «мундєрка». Все є, Ф«капусняк», а на третій день в нас «мундєрка». Все є, 
є й ті кури само, а тільки шо в нас воно так називаєтьФє й ті кури само, а тільки шо в нас воно так називаєть
ся – «мундєрка й оселедеці». Ну, це на третій день. [Їх Фся – «мундєрка й оселедеці». Ну, це на третій день. [Їх 
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Кам’янці, в  сусідньому селі, на кури йдуть, а  в нас 

Е
Кам’янці, в  сусідньому селі, на кури йдуть, а  в нас 
на капусняк. [У  вас курей не було?] В  нас капусняк. 
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на капусняк. [У  вас курей не було?] В  нас капусняк. 
В  нас цигани їздять! Ось, наприклад, на третій день 

Е
В  нас цигани їздять! Ось, наприклад, на третій день 
в нас тут це ж наче «мундєрка», но наче люди їздять 

Е
в нас тут це ж наче «мундєрка», но наче люди їздять 
по «циганах», це «цигани» передіваютьця. Ось, наприЕпо «циганах», це «цигани» передіваютьця. Ось, напри
клад, ми прийшли, сьогодні вони були на весіллі, так, Еклад, ми прийшли, сьогодні вони були на весіллі, так, 
на «капусняку» були, а на «мундєрку» не прийшли, на Ена «капусняку» були, а на «мундєрку» не прийшли, на Етретій день. Значить, до них їдуть «цигани». Не приЕтретій день. Значить, до них їдуть «цигани». Не при
йшли – значіть угощайте нас! На «капусті» були, а на Ейшли – значіть угощайте нас! На «капусті» були, а на 
«мундєрку» не прийшли. От вони вже сидять і вичисЕ«мундєрку» не прийшли. От вони вже сидять і вичис
ляють, хто в нас був на «капусті». І це переодіваютьЕляють, хто в нас був на «капусті». І це переодівають
ця. Це ж передіваютьця в натуральних циган. Вони Еця. Це ж передіваютьця в натуральних циган. Вони 
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ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Шишки.] Шишечка  – робить-
ся жгутик, пальцем плетеш, розрізаєш і скручуєш. 
Шишки печуть і на весілля, їх роблять так само, тіль-
ки підперізують. Коровай печуть ті люди, які гарно з 
чоловіком живуть у парі. Там і гроші кладуть, і  піс-
ні співають, і під сволоком носять цю діжу. Це дуже 
цікаво. Перш корж, тоді хліб, тоді «голубчики» такі 
виробляють з тіста  – і  очко видушують і тако, наче 
крила. І  шишечками прикрашають. І  «барильце» пе-
чуть. У  нас яйця не запікають, а  гроші кладуть. Хто 
ті гроші знайде, то буде щастя. «Барильце» з такого ж 
тіста. Таке довгеньке воно. «Барильце» печеться хре-
щеним батькам. Парні печуться. Хрещених гукають 
не шишкою, а  «барильцем». Приходять, кланяються 
перед образами. Обов’язково, як просять на весілля, 
то заходять у ту хату, де є образи. Кланяються до ікон, 
а тоді вже цілують. Колись хрещених батьків цілували 
у руки, а зараз так уже запрошують. «Барильце» кла-
дуть на стіл. Його з’їдають у сім’ї. Першу шишечку з 
«барильця» з’їдає хлопчик. Одне «барильце» печуть 
на запросини, а  друге  – на весілля. [Коровай.] Ну, 
в нас зараз купляється, а ранше то я вам розкажу, бо я 
так наче колись в дєтстві то помню, шо гукали сусідок, 
співалися пісні до короваю, і  замішували тісто і ви-
пікали в печі ранше коровай. А зараз – то його не пече 
ніхто. А ранше випікалось тільки дома. Ввечері, все як 
уже поготовили, всіх звали на коровай. І тоді співали-
ся відповідні пісні. Як замішувалися, то співали, тоді 
як саджали співали... Я помню осьо, я готовила свадь-
бу отуто, вже пройшло, мабуть, років двадцять. Дав-
но вже, вже діти там в клас восьмий ходять. То баба 
така була старенька, вона готовила і на свадьби, і на 
випроваджування [виряджання до війська]. Ну, «баба 
печена» у нас називається. І вона ж оце таке – я по-
мню, було один раз готували цей коровай. Була така 
миска глибока, обична алюміньова миска. І це сходи-
лися ці баби  – їх небагато, душ п’ять-шість. Шишки 
ж ранше ліпили й пекли коровай. Бо зараз купляють 
усе, заказують, а тоді ранше ж гукала це мати молодої 
чи молодого – в молодого пікся і в молодої пікся тоже. 
То звали сусід, і оце ж, кажу, шо замішували тісто та 
пісні співали... Було дуже весело! [Який вигляд мав 
раніше коровай?] Круглий був, отакий за розміром... 
[Невеликий, так?] І  він як виростає, робиться така 
шляпка. Тоді там шишка робиться, на круг шишка, на 
оцей круг видєлується, – ось низ калача там якогось 
зробили обложили, тоді другий робиться калач, обло-
жили, а тоді верх прикрашають – шишку. І ту шишку 
давали дружці, розрізали перший коровай і давали 
дружці, шоб ця дружка ж одразу вийшла замуж. Це 
такий обряд був. Я знаю, шо завжди давалася дружці 
перша розрізана шишка. Тоді ж розрізають коровай 
вже, як розділи молоду, розрізають цей коровай. Тоді 
вже цю шишку дають дружці і тоді розносять ці гос-
ті, які є на весілля – отак ріжуть на піднос і роздають 
всім гостям. Ранше, я  помню, і  яблука в нас чогось 
роздавали. [На весілля?] Да! Мати приносить яблуко, 
калина і барвінок прикрашався, калиною коровай, 
а яблуко – це даровизна була, мабуть, як даровизну да-
вали. Равнше в нас хусточки на свадьбу давали і руш-
ники. Чоловікові  – рушник, а  жінці  – хусточка. [Це 
кому давали?] Гостям! Цім, які запрошені були. Дава-
ли і хусточку, і рушник, і яблуко. Шишка, ціле яблуко 
і оце хусточка, і рушник. А коровай тоді вже кожному 
гостеві тоже – кусочок короваю. Було мати приносить 

калини, бо це ж із свадьби калина і барвинок. З’їдали 
цю калину. [На короваї одна шишка була?] Посереди-
ні шишка, а  кругом коровая там виліплювали  – то 
«пташечки», ну, прикрашали всякими розочками, ко-
лосками обов’язкове з тіста. Це тісто наче – це було на 
дріжджах, а це просте – вода і тісто. І тоді розкатували 
тоненько на столі й вирізали – колосок, і ложили там. 
Це ж все баба ця «печена» там заправляла. Це ж на її 
оце все – і продукти. І це все – все було на [відпові-
дальності] «баби печеної». Мати всі продукти зарання 
мала, а баба за все це відповідала. Вона і ритуали всі 
повинна знать... [У який день пекли коровай та шиш-
ки?] Коровай пекли, мабуть, в п’ятницю ввечері. У су-
боту ж треба їй [молодій] іти з цими шишками та кли-
кать, то пікся коровай і шишки наперед, шоб вже ж 
воно було готове. То в суботу, наприклад, рано, в обід, 
ідуть кликать на свадьбу. [Чи ворожили на короваї, 
яке життя буде у молодих?] Шоб життя було – або не 
вдається, або лопне коровай. Які ознаки я не знаю, но 
таке казали. Як гарно спечений коровай, так він аж 
рум’яниться, ні лопне ніде, нічого. То я на своїй свадь-
бі помню, шо свекруха казала: «В вас пекли два рази 
коровай!». Але поки шо ми живем, уже мені двадцять 
шість років, як замужем. Два рази пікся коровай. Бо 
перший раз чи то лопнув, чи пристав  – не знаю, чи 
пригорів. А другий замісили, то був уже такий, як тре-
ба. А я знаю, шо іменно не в мене, а в свекрухи пікся 
два рази, бо вона каже, шо два рази, бо покотом спали 
до ранку, це ж гляділи його, то покотом всі на землі 
спали. Ці шо пекли, то вже другий раз діжу рили, спа-
ли коло коровая, переживали, шоб він вже був такий, 
як треба. [Як у Вас запрошували на весілля?] Шишки 
зложувалися обично в хусточку, ні в які сумки, а тако 
зв’язувався вузлик, і це дружка несе вузлика, а молода 
дає шишку і приглашає на весілля. Ранше клонилися і 
цілували цього гостя, якого кличуть – хто в хаті є, всіх 
цілували і всім клонилися. А  зараз просто кажуть: 
«Запрошуємо на весілля» і все. [А ваша донька носила 
шишки?] Носила, тільки вони вже не цілували, а ми то 
цілували. [Для доньки Ви пекли чи замовляли шиш-
ки?] Для доньки – заказували, а на наше весілля – пе-
кли. Мати моя запрошувала сусідок, вони називались 
«коровайниці». Позвать коровайниць та будем пекти 
коровай і шишки. Закликали, повечеряли, попекли 
все, повечеряли, поспівали й порозходились по до-
мах. Обов’язково було весело і гучно, спів був. 

ПОМИНКИ Після похорону приходять всі із кладбища. 
У воротях ставиться миска з водою і рушник новий. 
І тоді кожна людина повинна помить руки після клад-
бища, а тоді приступають до вечері. [У вас називаєть-
ся «вечеря»?] Вечеря. [Які обов’язкові страви готують 
на похорон?] Обов’язкові страви  – борщ, галушки. 
Коливо в самий перед роблять. [Як у вас коливо роб-
лять?] В  нас готують коливо  – рис. Баба, шо читає, 
молиться, вона виложує ізюмом хрест на цьому ко-
ливі. А тоді колотиться – або ж з медом, або кампот 
солодкий такий роблять з вишень або ... ну, з любо-
го компот. Розколочує, туди кришить, буває, яблука, 
кусочками, ізюм ложить, і  тоді якусь чита до його 
молитву. Оце приходять до вечері, і  вона тоді нали-
ває в миску і подає. Спершу беруть рідні, самі рідні 
по три ложки, христяться. Похристилися й три рази 
взяли і закусили кусочком хліба чи чим. Після колива. 
Кажуть, обов’язково треба вщипнуть кусочок хліба і 
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усе, заказують, а тоді ранше ж гукала це мати молодої 

І
усе, заказують, а тоді ранше ж гукала це мати молодої 
чи молодого – в молодого пікся і в молодої пікся тоже. Ічи молодого – в молодого пікся і в молодої пікся тоже. 
То звали сусід, і оце ж, кажу, шо замішували тісто та ІТо звали сусід, і оце ж, кажу, шо замішували тісто та 
пісні співали... Було дуже весело! [Який вигляд мав Іпісні співали... Було дуже весело! [Який вигляд мав 
раніше коровай?] Круглий був, отакий за розміром... Іраніше коровай?] Круглий був, отакий за розміром... 
[Невеликий, так?] І  він як виростає, робиться така І[Невеликий, так?] І  він як виростає, робиться така 
шляпка. Тоді там шишка робиться, на круг шишка, на Ішляпка. Тоді там шишка робиться, на круг шишка, на 
оцей круг видєлується, – ось низ калача там якогось Іоцей круг видєлується, – ось низ калача там якогось 
зробили обложили, тоді другий робиться калач, облоІзробили обложили, тоді другий робиться калач, обло
жили, а тоді верх прикрашають – шишку. І ту шишку Іжили, а тоді верх прикрашають – шишку. І ту шишку 
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така була старенька, вона готовила і на свадьби
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така була старенька, вона готовила і на свадьби
випроваджування [виряджання до війська]. Ну, «баба 
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випроваджування [виряджання до війська]. Ну, «баба 
печена» у нас називається. І вона ж оце таке – я по
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мню, було один раз готували цей коровай. Була така 
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лися ці баби  – їх небагато, душ п’ять-шість. Шишки Млися ці баби  – їх небагато, душ п’ять-шість. Шишки 
ж ранше ліпили й пекли коровай. Бо зараз купляють Мж ранше ліпили й пекли коровай. Бо зараз купляють 
усе, заказують, а тоді ранше ж гукала це мати молодої Мусе, заказують, а тоді ранше ж гукала це мати молодої 
чи молодого – в молодого пікся і в молодої пікся тоже. Мчи молодого – в молодого пікся і в молодої пікся тоже. 
То звали сусід, і оце ж, кажу, шо замішували тісто та МТо звали сусід, і оце ж, кажу, шо замішували тісто та 
пісні співали... Було дуже весело! [Який вигляд мав Мпісні співали... Було дуже весело! [Який вигляд мав 
раніше коровай?] Круглий був, отакий за розміром... Мраніше коровай?] Круглий був, отакий за розміром... 
[Невеликий, так?] І  він як виростає, робиться така М[Невеликий, так?] І  він як виростає, робиться така 
шляпка. Тоді там шишка робиться, на круг шишка, на Мшляпка. Тоді там шишка робиться, на круг шишка, на 
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випроваджування [виряджання до війська]. Ну, «баба Фвипроваджування [виряджання до війська]. Ну, «баба 
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до ранку, це ж гляділи його, то покотом всі на землі Фдо ранку, це ж гляділи його, то покотом всі на землі 
спали. Ці шо пекли, то вже другий раз діжу рили, спаФспали. Ці шо пекли, то вже другий раз діжу рили, спа
ли коло коровая, переживали, шоб він вже був такий, Фли коло коровая, переживали, шоб він вже був такий, 
як треба. [Як у Вас запрошували на весілля?] Шишки Фяк треба. [Як у Вас запрошували на весілля?] Шишки 
зложувалися обично в хусточку, ні в які сумки, а тако Фзложувалися обично в хусточку, ні в які сумки, а тако 
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цілували цього гостя, якого кличуть – хто в хаті є, всіх Фцілували цього гостя, якого кличуть – хто в хаті є, всіх 
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рум’яниться, ні лопне ніде, нічого. То я на своїй свадьЕрум’яниться, ні лопне ніде, нічого. То я на своїй свадь
бі помню, шо свекруха казала: «В вас пекли два рази Ебі помню, шо свекруха казала: «В вас пекли два рази 
коровай!». Але поки шо ми живем, уже мені двадцять Екоровай!». Але поки шо ми живем, уже мені двадцять 
шість років, як замужем. Два рази пікся коровай. Бо Ешість років, як замужем. Два рази пікся коровай. Бо 
перший раз чи то лопнув, чи пристав  – не знаю, чи Еперший раз чи то лопнув, чи пристав  – не знаю, чи 
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закусить коливо. А  тоді вже приступають до вечері. 
До колива шоб на столі не було спиртних напитків. 
Тоді прийняли коливо. Тоді ж рідні виносять дві ча-
рочки. без тарілочки, без нічого. Бо зараз же, то вже 
ставлять чарочки на стіл – уже по-городському. А тоді 
так чогось цей ритуал... [Хто виносить дві чарочки?] 
Рідні! І карахінку... Карафинка в руці, а друге чарочку 
наливає... [Що це таке – карафинка?] Карафинка? Гра-
фінка! А це називалося в народі в нас «карафінка». Дві 
чарочки, і оце з ціх двох чарочок оце всіх частують. 
Отак, почали осьо, наприклад, з покутя. У нас завжди, 
як несуть їсти, то баби приказують, шо починайте з 
покутя розносить, не ззаду, ось наприклад, де попало, 
а чогось тут... [А чому – не кажуть?] Нє. Завжди воно 
починалося з покутя. [Після колива які страви став-
лять?] Все стоїть! Холодна закуска вся стоїть: риба, 
оселедець, ковбаса, сир, хліб, пиріжки обов’язково, 
з  капустою і обов’язково із квасолею в нас були пи-
ріжи, борщ з квасолею варився і вариться до цих пір. 
Пиріжки з квасолею і з капустою печуться. І струдлі 
печуться оце на похоронах. До кисілю їх подавали в 
кінці в самому, до киселю! Ну, я можу сказать, шо за 
чим ставилося Зразу ставиться картошка тушена – в 
нас вона називалась «печеня» і зараз називається «пе-
ченя». [Це після колива?] Після колива, да. Дається 
гаряча картошка і котлети. Тоді друге дається борщ, 
обов’язково борщ, тоді після борщу в нас голубці, по-
тім – галушки. Хоч ти його і не хочеш їсти, по три ло-
жечки ти обов’язково повинен взять. Його не дають 
так багато, його ложечку всиплять  – це тільки для 
традиції, це – ну такий обичай, шо на похороні у нас 
обов’язково борщ і галушки. [Як їх готують?] Макар 
готують, як не піст. Варять, одварюють галушки, од-
кидають їх на друшляк. Тоді туди кидають масло слі-
вочне. Масло, яйця, сіль і трошки сахару. Збивали оце 
й ставили запікать у духовку. А потім парили молоко, 
і різали його на кубіки такі, кидали в глибоченьку та-
рілку, кухличком заливали молоко й подавали – це в 
нас називається «макар» по-нашому. А в піст варили 
обичні галушки, обичні, такі як оце ж, у воді одварю-
вали і робили зажарку цибуляну, і зверху прикрашали 
цибулькою жареною – так і люди геть з’їдали. [Де га-
лушки ці брали?] В магазині. Вермішель, хоч спагеті, 
хоч яку, ну хоч ріжки... Галушки називалися! Галушки 
і борщ. [Після галушок що подавали на стіл?] Після 
галушок іде тоді вже струдлі, солодкі. Дають зараз 
все – і банани, і апельсіни, й зефір – ну все! Шо люди-
на може, те ложить, а ранше... [Що ставили на стіл ко-
лись?] Коржі, мішані з маком або ж із вареньєм, і оце 
ж ці струдлі до киселю, і  все. А  пиріжки з квасолею 
подавалися до борщу. Коржі готували – таке випіка-
ли обичне тісто, можна таке, як і на пиріжки, а мож-
на на соді...І тоді ламали його маленькими кубіками, 
кришили, м’яли в макітрі мак або розводили варення 
сливове. Тоді її разбавляли і поливали ситою такою, 
і обмішували його і давали на стіл. І подавали з ма-
ком. То саме більше з маком чось було, оці коржі. [За-
раз, коли Ви готуєте, порядок страв такий же?] Такий 
і зараз. Ранше ше були сушені груші і яблука. Да! Як 
зараз помню. З малими ми завжди ходили з бабами, 
це чось завжди дітей  – саме більше дітей, шоб були 
обов’язкове діти, раніше так було... Та й зараз же їх са-
дять, тільки зараз вже так не ходять діти на вечерю, 
як раніше ходили. [На вечерю оцю, коли похорон, за-
прошували дітей?] Вони йшли самі. На похорон ніхто 

нікого не запрошує. А вже як дев’ять день і сорок день, 
то тоді вже запрошують. А на похорон скільки людей 
єсть, стільки одбувають. Ну, в нас не йдуть так, шо хто 
був на похороні, те й іде, бо де ж їх посадить. Буває й 
сто душ прийде на похорон, це ж село. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ На хрестини (на любий празник) 
обов’язково треба іти з хлібом і сіллю. Чи то ново-
сілля  – обов’язково щоб була хлібина і сіль. Наші 
батьки завжди йшли з хлібом – чи то свадьба, чи то 
день народження, чи ось наприклад, новосілля – за-
вжди йшли з хлібом! Зараз вже такого нема. [Сіль теж 
несли?] На новосілля чось ішли з хлібом, і сіль була. 
Обов’язково була замотана хлібина у полотенце або 
у хусточку, простенька хусточка. Чоловік завжди ніс. 
І зараз на свадьбу, наприклад, ми йдемо з хлібом. [Чи 
несуть хліб на сватання?] Міняють хліб. Вони дають 
нам свого, а ми їм даєм свого. Обов’язково замотана 
й сама краща [хлібина]. Заказуїм на пекарні. [У ва-
шосу селі є пекарня?] Була в Синяві, ось за переїздом, 
сусіднє село. Там була пекарня, і ми замовляли гарно 
прикрашену – із «пташками» з такими, з колосками, 
з квітками. [Ішли з] хлібом і з сіллю. Така гарна хлі-
бина, видєлана така, розмальована... І  цю ж хлібину 
ми тоді наче з’їли, не викинули нігде. [А чому?] Ма-
буть, шоб жили діти гарно. Шо ж, викинути – то це 
наче не нуждається зятем своїм! Таке моє поняття. [...] 
[У  який день молоді йдуть батьків провідати?] Да 
вони ж йдуть – осьо в цей самий вечір вони повинні 
теж до батьків прийти, на весілля на це ж повертають-
ся і обов’язково носять хлібину. Три дні оце молодий 
ходить, як іде до нас під час весілля, то, наприклад, 
молода йде і молодий приходить з хлібом. Іде додому, 
забере хлібину і йде туди ж до свахи. Три хлібини й 
три дні. Ми ходили, й наші ходили. І ту хлібину треба, 
шоб вони вдвох з’їли, свадібну. Але шоб не викину-
ли. [Не можна?] Ну, то мабуть же понімали! Но оце 
шоб цю хлібину молоді зїли! І вопще, свадібний хліб 
не сушили. Чось таке я од бабів чула, шо не засушуйте, 
не нада сушить! На свадьбу приходять з хлібом-сіл-
лю. Приносять хліб. І його ж маса! То розрізають той 
хліб людям. І буває, шо той хліб не з’їсця, остається. 
Ну, баби ріжуть на кусочки й сушат. Ну то чось таке 
кажуть, шо не можна засушувать. А  кусочки худобі 
давали.  [...] Проводи хлопця в армію. Ось як прово-
джають, веде мати, благословляє хлопця, дає йому під 
руку хлібину, і кого він першого зустрічає на дорозі, 
тому він дає хлібину. І ця людина ж йому бажає доброї 
служби. Оце такий обряд. І як єсть у його дівчина, то 
вона за столом його перев’язує лєнтою і дарує хус-
точку носову – обшиває саму кращу. [Хлібину і зараз 
дають?] А  як же! Мати благословляє хлібом і сіллю, 
і виходить же він за ворота. І ці ж у хаті, що проводжа-
ють, йдуть за ним. Ранше ж в нас проводжали рано, на 
шість часов [на шосту годину ранку] везли до воєнко-
мата. Сусіди виходять з дворів, сусіди всі проводжали. 
То це ж виходять до воріт і стоять. Ну, до кого він пер-
ший підійшов, він дає тому хлібину.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Буденна страва в нас борщ. 
Ну, печуться пампушки на вихідні. [Ви й зараз пече-
те?] Печемо! Кожну неділю печу пиріжки з капустою. 
І остаєця тісто – і пампушки. [Це здобне тісто?] Ні, це 
обичне – сироватка і дріжчі, і сіль, і сахару трошки, 
і даже без яйця. Дуже гарне тісто, просте. [Чимось за-
смажуєте?] Часником і цибулею. А сама повсякденна 
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нас називається «макар» по-нашому. А в піст варили Мнас називається «макар» по-нашому. А в піст варили 
обичні галушки, обичні, такі як оце ж, у воді одварюМобичні галушки, обичні, такі як оце ж, у воді одварю-М-
вали і робили зажарку цибуляну, і зверху прикрашали Мвали і робили зажарку цибуляну, і зверху прикрашали 
цибулькою жареною – так і люди геть з’їдали. [Де гаМцибулькою жареною – так і люди геть з’їдали. [Де га
лушки ці брали?] В магазині. Вермішель, хоч спагеті, Млушки ці брали?] В магазині. Вермішель, хоч спагеті, 
хоч яку, ну хоч ріжки... Галушки називалися! Галушки Мхоч яку, ну хоч ріжки... Галушки називалися! Галушки 
і борщ. [Після галушок що подавали на стіл?] Після Мі борщ. [Після галушок що подавали на стіл?] Після 

шоб вони вдвох з’їли, свадібну. Але шоб не викину

М
шоб вони вдвох з’їли, свадібну. Але шоб не викину
ли. [Не можна?] Ну, то мабуть же понімали! Но оце Мли. [Не можна?] Ну, то мабуть же понімали! Но оце 
шоб цю хлібину молоді зїли! І вопще, свадібний хліб Мшоб цю хлібину молоді зїли! І вопще, свадібний хліб 
не сушили. Чось таке я од бабів чула, шо не засушуйте, Мне сушили. Чось таке я од бабів чула, шо не засушуйте, 

Ф
бина, видєлана така, розмальована... І  цю ж хлібину 

Ф
бина, видєлана така, розмальована... І  цю ж хлібину 

Фшки. Хоч ти його і не хочеш їсти, по три ло Фшки. Хоч ти його і не хочеш їсти, по три ло- Ф-
жечки ти обов’язково повинен взять. Його не дають Фжечки ти обов’язково повинен взять. Його не дають 
так багато, його ложечку всиплять  – це тільки для Фтак багато, його ложечку всиплять  – це тільки для 
традиції, це – ну такий обичай, шо на похороні у нас Фтрадиції, це – ну такий обичай, шо на похороні у нас 
обов’язково борщ і галушки. [Як їх готують?] Макар Фобов’язково борщ і галушки. [Як їх готують?] Макар Ф

ми тоді наче з’їли, не викинули нігде. [А чому?] Ма

Ф
ми тоді наче з’їли, не викинули нігде. [А чому?] Ма
буть, шоб жили діти гарно. Шо ж, викинути – то це 

Ф
буть, шоб жили діти гарно. Шо ж, викинути – то це 
наче не нуждається зятем своїм! Таке моє поняття. [...] 

Ф
наче не нуждається зятем своїм! Таке моє поняття. [...] 
[У  який день молоді йдуть батьків провідати?] Да 

Ф
[У  який день молоді йдуть батьків провідати?] Да 
вони ж йдуть – осьо в цей самий вечір вони повинні Фвони ж йдуть – осьо в цей самий вечір вони повинні 
теж до батьків прийти, на весілля на це ж повертаютьФтеж до батьків прийти, на весілля на це ж повертають
ся і обов’язково носять хлібину. Три дні оце молодий Фся і обов’язково носять хлібину. Три дні оце молодий 
ходить, як іде до нас під час весілля, то, наприклад, Фходить, як іде до нас під час весілля, то, наприклад, 
молода йде і молодий приходить з хлібом. Іде додому, Фмолода йде і молодий приходить з хлібом. Іде додому, 
забере хлібину і йде туди ж до свахи. Три хлібини й Фзабере хлібину і йде туди ж до свахи. Три хлібини й 
три дні. Ми ходили, й наші ходили. І ту хлібину треба, Фтри дні. Ми ходили, й наші ходили. І ту хлібину треба, 
шоб вони вдвох з’їли, свадібну. Але шоб не викинуФшоб вони вдвох з’їли, свадібну. Але шоб не викину
ли. [Не можна?] Ну, то мабуть же понімали! Но оце Фли. [Не можна?] Ну, то мабуть же понімали! Но оце 

Е
й сама краща [хлібина]. Заказуїм на пекарні. [У ва
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й сама краща [хлібина]. Заказуїм на пекарні. [У ва
шосу селі є пекарня?] Була в Синяві, ось за переїздом, 

Е
шосу селі є пекарня?] Була в Синяві, ось за переїздом, 
сусіднє село. Там була пекарня, і ми замовляли гарно 

Е
сусіднє село. Там була пекарня, і ми замовляли гарно 
прикрашену – із «пташками» з такими, з колосками, Еприкрашену – із «пташками» з такими, з колосками, 
з квітками. [Ішли з] хлібом і з сіллю. Така гарна хліЕз квітками. [Ішли з] хлібом і з сіллю. Така гарна хлі
бина, видєлана така, розмальована... І  цю ж хлібину Ебина, видєлана така, розмальована... І  цю ж хлібину Еми тоді наче з’їли, не викинули нігде. [А чому?] МаЕми тоді наче з’їли, не викинули нігде. [А чому?] Ма
буть, шоб жили діти гарно. Шо ж, викинути – то це Ебуть, шоб жили діти гарно. Шо ж, викинути – то це 
наче не нуждається зятем своїм! Таке моє поняття. [...] Еначе не нуждається зятем своїм! Таке моє поняття. [...] 
[У  який день молоді йдуть батьків провідати?] Да Е[У  який день молоді йдуть батьків провідати?] Да 
вони ж йдуть – осьо в цей самий вечір вони повинні Евони ж йдуть – осьо в цей самий вечір вони повинні 
теж до батьків прийти, на весілля на це ж повертаютьЕтеж до батьків прийти, на весілля на це ж повертають
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наша піща  – супи, борщ, но самий [кращий] борщ. 
[Скільки разів на день родина приймає їжу?] Ну, я три 
рази вару істи. Обов’язково сніданок - або вермішель, 
або картошка, або суп. В моїй сім’ї так заведено, і в 
нашої мати так було заведено. Я не готую три [стра-
ви] - перше, друге, третє. В нас такого нема, бо це ба-
гато. Наприклад, картошка, то там жару або яйце, або 
зараз ковбаси кусочок піджарую, або [роблю] салат. 
На обід обов’язково борщ. Я не готую перше, друге, 
третє. На вечерю обов’язково тоже готую. Три рази 
в день я варю їсти. В  мене варене кожен день. Я  не 
підігріваю. В  нас нема такого. В  моїй сім’ї підігрітої 
їжі ніхто не їсть. Є люди, шо ставлять в холодильник, 
[а потім] підігрівають. В нас таке не заведено. І сир-
ники печемо. Ось корову держимо, то й налісники й 
сирники печу. Але це тільки в вихідні дні, бо кожен 
день його немає коли. Як на роботу йдеш, то звариш 
борщ на обід, рано там же, ввечері шось придумав... 
І дируни робили, як колись. І люблять. З кабачків ро-
бим, з картошки робим. Я видумую зараз і з грибами, 
і з чим хоч. Всередину гриби з цибулею, прикриваю 
другим млинчиком, перевертаю і жарю з дерунового 
тіста.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Були дерев’яні бодні, як зараз по-
мню, або діжка була обична – для сала. І воно лежало 
ж довго! Було так, шо пожовкне, і такий запах старий 
уже. А люди його використовували і їли. Засолювали 
гарно. Стікала оця ропа... Це його наче подержать, 
просоліє воно днів три. А тоді складають у ці ж бодні, 
і вже воно тоді стікає оця ропа вся. І воно тоді стояло 
по півгода й усяк, зберігалося так... І здір солили – в 
качалки вложували його. І  дуже воно довго зберіга-
лось! Ми ж оце [в дитинстві] гуси пасли, наприклад, 
корови, то оце сало брали на пашу і їли його. [Як ви 
заготовляєте томати?] Помідори ми садим багато. 
Берем тушим помідори, перепускаєм через сито або 
єсть в мене м’ясорубка. Откидаєм шкурки й зернята, 
а тоді його кип’ятимо, розліваємо собі в банки, закри-
ваєм, та й добрий томат. І кетчуп робили – все робили 
своє. Я даже не люблю оцих соусів теперішніх. Мені 
воно даже й борщ недобрий. [Чи збираєте Ви гриби?] 
І опеньки, й подосиновики, й підберезовики. Ось оце 
дощі пройдуть, то й будуть осьо й бабки, й решітки 
(такі наче пресовані зверху, наче решітка зверху). 
Саме більше решітки, маслюки й опеньки. А єсть і си-
роїжки, но в нашому селі їх не собірають. Городські 
люди беруть все. І  рядовки. Ми їх ніколи не брали, 
підкидаїм ногами. Вони отак рядочком, наче їх хто ви-
строїв – од більшого до меншого, за меншим. Їх так і 
називають «рядовки» - то ми ж їх не брали. А зараз ми 
їх беремо, дуже добре. З города приїжджають – і си-
роїжки беруть, і якісь грузді беруть – вони в нас є, но 
ми ж їх не берем! Ми ціх не берем, бо ми не знаєм, як 
їх даже примінять у піщу. [Як Ви заготовляєте гриби?] 
Ми солим, маринуєм. [Чи сушите гриби?] Не сушим. 
Зараз то як заготовляїм – одварив, у морозилку вки-
нув – та й круглий год свіжі. Саме луче такий спосіб 
заморожений. А ранше всі маринували. Зараз і вишні 
свіжі можно [заморожувати]. А тоді все було марино-
ване... Солім – то це ми тільки капусту й огірки, а так 
нічого не солім. В  нас же нема маси такої грибів, як 
в Біларусії. В нас саме більше – то це в нас опеньки, 
маслюки. Білий проскочить один-два, а  саме більше 
решіток, маслюків і опеньок.

ХЛІБ [У Вашій родині якому хлібу віддають перевагу?] 
Я зараз їм хліб із висівками, чорний. Діти білий їдять. 
Я  висівковому  – легкому  – надаю зараз перевагу. 
А ранше я любила білий, так як всі. А зараз здоров’я 
він покращує, то цей. А в чоловіка од білого жага пече. 
[Коли Ваші мати чи баба пекли хліб?] Коли хотілося. 
В нас був період, літній період, шо були такі очереді за 
хлібом, шо страшне! [Коли це було?] В 70-х годах десь 
[1970-х рр.]. Було сидиш півдня під магазином, поки 
привезуть хліб. І давали його по дві хлібини. Боже, ці-
лий день виждеш хліба! Така черга вистроїця! Бистро 
його одпускали, бо давали самий тільки хліб. То так 
було колись за мороженим, шо привезуть в село моро-
женоє, а всі ж діти хочуть. То це така черга, як за хлі-
бом. [У той час пекли?] Пекли. З житнього борошна, 
житнє було. Форми були такі зубчаті круглі, в мене і 
зараз є. [Ваші мати чи баба не казали, що є дні, коли не 
можна пекти хліба?] Казали, но я забула. Є такі дні, шо 
не пекли, є такі дні, шо мазать не можна... В понеділок 
не мажуть у хаті, бо буде заводиться нечисть якась. Це 
я знаю. А хліб коли не пекли – забула. [У який день 
зазвичай пекли хліб?] Обично субота. В діжі вчиняли 
тісто. Ранше й баби й казали: «Вчиню діжу». Ми зараз 
кажемо й наші батьки казали: «Вчиню діжу». І  була 
така спеціальна діжа з двома вушками. [Як у вас став-
ляться до хліба?] З  повагою. Як падає хліб, то треба 
піднять, поцілувати.

ПОСУД, НАЧИННЯ Діжа – для хліба, бодня – для сала. 
Цебрик у нас був деревний з двома ручками. В ньому 
сікли для худоби. Мій дід робив діжки. Я своїх дітей 
в ночвах дерев’яних купала, дід зробив. [Де зберігали 
хліб?] В каструлі. А каструлю ставили в суднику. Такі 
були тумбочки дерев’яні, своїми руками зроблені, по-
крашені в голубу краску. В уголку їх причепляли.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Щипані галуш-
ки в нас варили баби. Замішували тісто  – кидається 
туди яєчко, вода і капельку соди, на кінчику ножа, 
шоб воно було пишніше. Це вариться бульйон, туди 
ж картошка. [Тісто] рвали, [кидали в кип’яток] в кін-
ці варки. І зразу зварилось – закипіло, прокип’ятила, 
виключай й розсипай. Дуже добре  – в мене чоловік 
оце й зараз любить. «Ну, загадуй, шо тобі варити? «Та 
наче й щипані галушки, оце б не вмішало!» Щипані, 
бо руками їх, пальцями щипають. Можна й різать, но 
баби їх щипали. І до сіх пір. І вони добрі, токи ж хліба 
не їси, а ці ж галушки! Борщ. Як пісний, то кидаєть-
ся туди квасоля, гриби, і капуста, і  гарна зажарка на 
олії, шоб жирний був дуже. А  як з м’ясом, то м’ясо, 
буряк, морква, капуста – так само. В пісний додають-
ся гриби і квасоля, а цей – то без грибів. В мене й за-
раз свої томати, я  з пасти не варю. А  ранше робили 
квас з буряків. Солодкий буряк кришився, білий, кри-
шиться кусочками. Така в баби була велика банка – чи 
п’ятилітрова, чи шестилітрова. Це вона нарізала ку-
сочками солодкого буряка. І для закваски, для краски 
квасу кидала червоний буряк. І оце він стоїть там тиж-
день чи скільки, кисне. І цей квас кидали в борщ. То це 
я помню, шо моя баба, не мати, робила цей квас. То 
ранше борщ вариш з цього квасу. А зараз борщ такий 
з бурячка, моркви, так як скрізь. [Зелений борщ вари-
ли у вас?] Варять, щавель консервують. [А Ваша баба 
його варила?] Баба варила, прикрашала – туди кидала 
або варене яйце, або збивала обичне сире яйце, і вже в 
кінці варки вона вливала туди, помішувала, і такі ку-
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Іваєм, та й добрий томат. І кетчуп робили – все робили Іваєм, та й добрий томат. І кетчуп робили – все робили 
своє. Я даже не люблю оцих соусів теперішніх. Мені Ісвоє. Я даже не люблю оцих соусів теперішніх. Мені 
воно даже й борщ недобрий. [Чи збираєте Ви гриби?] Івоно даже й борщ недобрий. [Чи збираєте Ви гриби?] 
І опеньки, й подосиновики, й підберезовики. Ось оце ІІ опеньки, й подосиновики, й підберезовики. Ось оце 
дощі пройдуть, то й будуть осьо й бабки, й решітки Ідощі пройдуть, то й будуть осьо й бабки, й решітки 
(такі наче пресовані зверху, наче решітка зверху). І(такі наче пресовані зверху, наче решітка зверху). 
Саме більше решітки, маслюки й опеньки. А єсть і сиІСаме більше решітки, маслюки й опеньки. А єсть і си
роїжки, но в нашому селі їх не собірають. Городські Іроїжки, но в нашому селі їх не собірають. Городські 
люди беруть все. І  рядовки. Ми їх ніколи не брали, Ілюди беруть все. І  рядовки. Ми їх ніколи не брали, 
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і вже воно тоді стікає оця ропа вся. І воно тоді стояло 
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і вже воно тоді стікає оця ропа вся. І воно тоді стояло 
по півгода й усяк, зберігалося так... І здір солили – в 
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по півгода й усяк, зберігалося так... І здір солили – в 
качалки вложували його. І  дуже воно довго зберіга

М
качалки вложували його. І  дуже воно довго зберіга
лось! Ми ж оце [в дитинстві] гуси пасли, наприклад, 

М
лось! Ми ж оце [в дитинстві] гуси пасли, наприклад, 
корови, то оце сало брали на пашу і їли його. [Як ви 

М
корови, то оце сало брали на пашу і їли його. [Як ви 
заготовляєте томати?] Помідори ми садим багато. 

М
заготовляєте томати?] Помідори ми садим багато. 
Берем тушим помідори, перепускаєм через сито або МБерем тушим помідори, перепускаєм через сито або 
єсть в мене м’ясорубка. Откидаєм шкурки й зернята, Мєсть в мене м’ясорубка. Откидаєм шкурки й зернята, 
а тоді його кип’ятимо, розліваємо собі в банки, закриМа тоді його кип’ятимо, розліваємо собі в банки, закри-М-
ваєм, та й добрий томат. І кетчуп робили – все робили Мваєм, та й добрий томат. І кетчуп робили – все робили 
своє. Я даже не люблю оцих соусів теперішніх. Мені Мсвоє. Я даже не люблю оцих соусів теперішніх. Мені 
воно даже й борщ недобрий. [Чи збираєте Ви гриби?] Мвоно даже й борщ недобрий. [Чи збираєте Ви гриби?] 
І опеньки, й подосиновики, й підберезовики. Ось оце МІ опеньки, й подосиновики, й підберезовики. Ось оце 
дощі пройдуть, то й будуть осьо й бабки, й решітки Мдощі пройдуть, то й будуть осьо й бабки, й решітки 
(такі наче пресовані зверху, наче решітка зверху). М(такі наче пресовані зверху, наче решітка зверху). 

Ф
мню, або діжка була обична – для сала. І воно лежало 

Ф
мню, або діжка була обична – для сала. І воно лежало 
ж довго! Було так, шо пожовкне, і такий запах старий 

Ф
ж довго! Було так, шо пожовкне, і такий запах старий 
уже. А люди його використовували і їли. Засолювали 

Ф
уже. А люди його використовували і їли. Засолювали 
гарно. Стікала оця ропа... Це його наче подержать, Фгарно. Стікала оця ропа... Це його наче подержать, 
просоліє воно днів три. А тоді складають у ці ж бодні, Фпросоліє воно днів три. А тоді складають у ці ж бодні, 
і вже воно тоді стікає оця ропа вся. І воно тоді стояло Фі вже воно тоді стікає оця ропа вся. І воно тоді стояло 
по півгода й усяк, зберігалося так... І здір солили – в Фпо півгода й усяк, зберігалося так... І здір солили – в 
качалки вложували його. І  дуже воно довго зберіга Фкачалки вложували його. І  дуже воно довго зберіга- Ф-
лось! Ми ж оце [в дитинстві] гуси пасли, наприклад, Флось! Ми ж оце [в дитинстві] гуси пасли, наприклад, 

тісто. Ранше й баби й казали: «Вчиню діжу». Ми зараз 

Ф
тісто. Ранше й баби й казали: «Вчиню діжу». Ми зараз 
кажемо й наші батьки казали: «Вчиню діжу». І  була 

Ф
кажемо й наші батьки казали: «Вчиню діжу». І  була 
така спеціальна діжа з двома вушками. [Як у вас став

Ф
така спеціальна діжа з двома вушками. [Як у вас став
ляться до хліба?] З  повагою. Як падає хліб, то треба 

Ф
ляться до хліба?] З  повагою. Як падає хліб, то треба 
піднять, поцілувати.

Ф
піднять, поцілувати.

ПОСУД, ФПОСУД, НФНАФАЧФЧИФИННФНН
Цебрик у нас був деревний з двома ручками. В ньому ФЦебрик у нас був деревний з двома ручками. В ньому 
сікли для худоби. Мій дід робив діжки. Я своїх дітей Фсікли для худоби. Мій дід робив діжки. Я своїх дітей 
в ночвах дерев’яних купала, дід зробив. [Де зберігали Фв ночвах дерев’яних купала, дід зробив. [Де зберігали 
хліб?] В каструлі. А каструлю ставили в суднику. Такі Фхліб?] В каструлі. А каструлю ставили в суднику. Такі 
були тумбочки дерев’яні, своїми руками зроблені, поФбули тумбочки дерев’яні, своїми руками зроблені, поФкрашені в голубу краску. В уголку їх причепляли.Фкрашені в голубу краску. В уголку їх причепляли.

ЇФЇЖАФЖА РОСЛИФ РОСЛИ

Е
можна пекти хліба?] Казали, но я забула. Є такі дні, шо 

Е
можна пекти хліба?] Казали, но я забула. Є такі дні, шо 
не пекли, є такі дні, шо мазать не можна... В понеділок 

Е
не пекли, є такі дні, шо мазать не можна... В понеділок 
не мажуть у хаті, бо буде заводиться нечисть якась. Це 

Е
не мажуть у хаті, бо буде заводиться нечисть якась. Це 
я знаю. А хліб коли не пекли – забула. [У який день Ея знаю. А хліб коли не пекли – забула. [У який день 
зазвичай пекли хліб?] Обично субота. В діжі вчиняли Езазвичай пекли хліб?] Обично субота. В діжі вчиняли 
тісто. Ранше й баби й казали: «Вчиню діжу». Ми зараз Етісто. Ранше й баби й казали: «Вчиню діжу». Ми зараз 
кажемо й наші батьки казали: «Вчиню діжу». І  була Екажемо й наші батьки казали: «Вчиню діжу». І  була Етака спеціальна діжа з двома вушками. [Як у вас ставЕтака спеціальна діжа з двома вушками. [Як у вас став
ляться до хліба?] З  повагою. Як падає хліб, то треба Еляться до хліба?] З  повагою. Як падає хліб, то треба 
піднять, поцілувати.Епіднять, поцілувати.

ННЕННЯЕЯ Діжа – для хлібЕДіжа – для хліб
Цебрик у нас був деревний з двома ручками. В ньому ЕЦебрик у нас був деревний з двома ручками. В ньому 
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сочки яйця плавали в борщу. Він з щавлю, із окропу 
й петрушки – зелений борщ. Я люблю зелений борщ, 
а мій чоловік ні. І хоч раз у год я зварю собі. І ось насо-
лила щавлю. [Борщ – це святкова чи буденна страва?] 
Як буденна. В мене кожен день в обід щоб був борщ. 
В мене чоловік супу не признає. В нас обично в селі на 
обід всі варять борщ. Наприклад, в  неділю борщ ми 
не варим. В нас там якась уже більш така – ну тушена 
картошка, може якась запечена буть. Шось видумля-
єм таке святковіше. А  на будень обов’язково борщ. 
На вечір і ранок, наприклад, супи, топтана картошка 
(пюре), вермішель, а обично в селі варять борщ. Супи 
рано і ввечері. Бо, кажуть, як супу наївся, то робити 
не будеш. Вийшов за ворота – вже голодний! Як наївся 
борщу – то ти вже ситий.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Оце папіровка [сорт яблук] од-
ходить до Спаса майже, і люди його й не їдять... Поки 
не посвятять оце яблука й груші, то в нас у селі даже 
є такі люди, що не їдять до Спаса... [Чому не їдять?] 
Ну, не можна, не дозволяється до Спаса. Ні яблука, ні 
груша, ні що... А іменно Спас – оце ж і яблука, і груші 
святять... Моя свекруха не їсть – в неї вмерла дитина. 
Я кажу: «Ну чо Ви не їсте?». – «Бо мені таке казали, 
шо як з’їли, то моя дитина там не попробує». Це так 
вірять... 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
св. Андрія] калету пекли. Був Коцюбинський. На ро-
гачах їздили, стрибали, мазалися смолою. Це я все з 
дитинства пам’ятаю.  [...]Кутю варять три рази. Пер-
ша – перед Різдвом – Голодна. Перед Новим роком – 
Багата, або Щедра. А  перед Водохрещем  – Голодна. 
Кутю варили з пшениці. Заправляли і медом, і кусоч-
ками груші. В основному медом і маком.

ПОМИНКИ На похорон обов’язково готується борщ, 
картопля і кутя. Кутя – «коливо» називається. Почи-
нають обід з колива – беруть три ложки і хрестяться. 
Як подають галушки або макар (макарон), то люди 
встають і моляться «Отче наш» до цієї страви. Ма-
кар – це вермішель залита маслом і яйцем і в духовці 
впарена, впарена, впарена. Вона солодка. Спочатку 
чомусь дають картоплю, а тоді борщ. До картоплі кот-
лети, а  тоді голубці. Спочатку холодні ставляться  – 
риба жарена, салат якийсь уже роблять. А тоді чомусь 
ставляють картоплю. Колись у першу чергу садовили 
дітей. Ми ходили із своїми ложками. Пам’ятаю пиро-
ги з квасолею і маком  – така вкуснятина. Садили за 
мій вік оце дітей у першу чергу. Солодке – це кисіль, 
струдлі. А потім складають ложки у ту миску, де був 
кисіль. Рядом село, то там ложать у ту тарілку, де були 
галушки. Поминальні обіди готують у три, дев’ять, 
сорок нів і рік. Півроку раніше не було, а  тепер від-
мічають. Спиртне подають на обіди, коли вбереться 
коливо. Спочатку дають коливо. Людина бере три 
ложки і христиться три рази. Убрали із стола коливо 
десь іначе, то тоді розливають вино і горілку. Те каже, 
шо треба наливать три рази, а  те  – два рази. А  чого 
два рази, бо на мертвих усе парне і квітки парні. То 
це дають спиртне до галушок. До галушок ще вста-
ють і моляться. Є  галушки пісні, зажарені олійкою і 
цибулькою. Вермішель зварена і полита. А є галушки 
багаті  – «макар» називається. Запарюється молоко, 
печеться, ріжеться тоді макар у мисочку, а тоді поли-
вається молоком. Бо я сама ходжу готовлю на похоро-

нах. Пісний обід – в борщі картопля, квасоля, гриби, 
консерва, капуста і це все на олійці зажарене. Карто-
шку тушимо з грибами, з морквочкою. Я оце зараз до-
бавляю кабачки або грибочків. Голубці – рис і гриби 
пережарені. Всякі такі салати. Наприклад, оселедець 
порізать – не кожна людина його візьме. А ми зараз 
оселедчика розбираємо без кісточок і на маленькі 
кусочки на тарілочку. Шар цього, а тоді шар тушеної 
цибулі, а  тоді шар тушеної морквички. А  тоді берем 
лагідний кетчуп і такими решіточками пишемо. Воно 
таке інтересне, і люди його люблять. Ще робимо гри-
би жарені, морковка, зелений горошок, цибуля і тоже 
олійкою заправить. Люди люблять таке. Пиріжки пе-
чемо з квасолею. Або ще у нас пекарня є. Я тісто роб-
лю на кислому молоці. Воно дуже швидко.

ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН

с. Кошів
Записала Л. Артюх 1987 р.  

у с. Кошів Тетіївського р-ну Київської обл. 
від Красій Фросини Степанівни, 1920 р. н., 

та Бондарук Одарки Калениківни, 1906 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Дóговір: батько ніс буханець хліба, 
договорюється з батьками дівчини, допіру на другий 
день присила старостів. Двоє старостів і молодий не-
суть буханець хліба. Кладуть на стіл, а  той хліб, що 
вчора батько приносив на договір, буде лежать аж до 
весілля. Як роздумають, то молода одішле той хліб на-
зад. Гарбуза не давали. То тільки слова. Хліб не міня-
ли. [Весілля] У день весілля, в неділю (тепер більше в 
суботу): у нього світилки (стільки, скільки дівчат ро-
дичок), свашки – часто жінки старостів, бояри, музи-
ки. Мати молодика благословляє з хлібом-сіллю за во-
рітьми. Клоняться три рази. Мама вертається з хлібом 
в хату, ввечері ще вийде з ним зустрічати молодих. 
Молодик по молоду пішов. Виходять її батьки, хліб 
несуть, мати свічку: «Просимо до хати!» Садять за 
стіл, снідають. Тепер – до клубу. Раньше – взяв молоду 
до церкви, а звідтіля до нього на гобід. Мама, батько з 
буханцем і свічкою зустрічають. Садять за стіл, [моло-
ді] на кожусі сиділи. Їдять, танцюють, гуляють. Мати 
дає молодику два буханці хліба у рушнику під пахву і 
виряжає зі сватами до неї. Допіру вона їх посипає жи-
том аж за ворота, тепер цукерками, житом, грішми. 
Щоб життя, то жито, а не пшениця. Прийшли до неї. 
Встрічають батьки з хлібом і свічкою. Молодого пере-
ймають. Після розпису (колись вінчання) у воротях в 
неї ставлять стола, на столі – хліб-сіль. Молоді цілу-
ють хліб, староста викупляє. [...] Баба йде, як ухопить 
дитя, то брала хліб, а як не вхопить, не брала. Їй давали 
хліб, вона поклала, той хліб їли. А як додому йде, їй да-
вали платок і хліб. [...] Купали немовля й у ласкавцях. 
У люльку клали коло нехрещеної дитини ножа, солі й 
цілушку. [На хрещення] хліб і горілку попу несла баба. 
Баба й ходила по молитву, несла буханець хліба й кур-
ку попові. Хрестили й у піст. Як треба скоріше, [то ка-
зали:] «З-під хвоста – та й до хреста».

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Капуста тушена  – чи 
пісна, чи з м’ясом, холодець (коли не піст), борщ, каша 
гречана, каша пшоняна з молоком або смачена салом 
з цибулькою, пампушки з маком в піст або до печені 

ТЕТІЇВСЬКИЙ  РАЙОН
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І
Як подають галушки або макар (макарон), то люди 

І
Як подають галушки або макар (макарон), то люди 
встають і моляться «Отче наш» до цієї страви. МаІвстають і моляться «Отче наш» до цієї страви. Ма
кар – це вермішель залита маслом і яйцем і в духовці Ікар – це вермішель залита маслом і яйцем і в духовці 
впарена, впарена, впарена. Вона солодка. Спочатку Івпарена, впарена, впарена. Вона солодка. Спочатку 
чомусь дають картоплю, а тоді борщ. До картоплі котІчомусь дають картоплю, а тоді борщ. До картоплі кот
лети, а  тоді голубці. Спочатку холодні ставляться  – Ілети, а  тоді голубці. Спочатку холодні ставляться  – 
риба жарена, салат якийсь уже роблять. А тоді чомусь Іриба жарена, салат якийсь уже роблять. А тоді чомусь 
ставляють картоплю. Колись у першу чергу садовили Іставляють картоплю. Колись у першу чергу садовили 
дітей. Ми ходили із своїми ложками. Пам’ятаю пироІдітей. Ми ходили із своїми ложками. Пам’ятаю пиро
ги з квасолею і маком  – така вкуснятина. Садили за Іги з квасолею і маком  – така вкуснятина. Садили за 

М
дитинства пам’ятаю.  [...]Кутю варять три рази. Пер
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дитинства пам’ятаю.  [...]Кутю варять три рази. Пер
ша – перед Різдвом – Голодна. Перед Новим роком – 

М
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в м’ясоїд, риба жарена (вобла, судак, білуга – приво-
зили, люди купляли), тепер киселі є, раніш не було. 
Давали груші з узвару. Після гобіду баба квітки роз-
давала. Кидають гроші, тепер по рублю, а колись хто 
скільки копійок. Ці квітки куми лишають рожениці, 
щоб дитину купала. Добре ростиме. Тепер ходять на 
поправку по три дні. Раніше не було ції моди. Стільки 
випивать не було моди. Калачі хазяйка пекла. За сто-
лом до квіточок – калачики кожній парі по дві штуки. 
Квітку вмочають у горілку, бризкають одна одну, а по-
тім у калачі роблять дірочку і вставляють квітку – щоб 
дитина ходила. Калача забирали додому, а квітки – на 
купіль. Приносили, дітям давали й самі їли. Бранка з 
породіллею ішла в церкву на вечірню в шість неділь. 
Піп накриває фартухом. Це «вивід». Зараз теж іноді 
виводять. Несе попові хліб і курку. [На пострижини] 
тепер так само – борщ варять, картошка, сякий-такий 
пиріжок спечуть.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ На сватанні застілля: хо-
лодець, капуста тушкована, пампушки пекли, печень-
ку робили, галушок не давали, тільки на весілля. На-
значали весілля.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Молода з дружкою кличуть коро-
вайниць. З родичів з молодиць хтось кличе з ними, бо 
не прийде коровайниця, як сама молода покликала. 
Колись було дві коровайниці, два старости, а  тепер 
по чотири. Коровайницями можуть бути ті, шо в парі, 
бо як вона розвелась, то вже не може бути. Родичів 
беруть. А  тепер і чужих. Більше кумів, бо вони теж 
родички. Старша дружка несе калача, а молода каже: 
«Прошу за коровайницю до мене», а  дружка кладе 
калача. В одну хату одного калача. Усім запрошеним 
по колачеві. [Коровай]. У суботу приходять дружки й 
коровайниці. Приходить молодик, дружки, коровай-
ниці, принесли воду з криниці. До води несли дві чар-
ки, пляшку горілки, хліб-сіль. Розпивають по дорозі, 
а  в криницю кидають гроші. Кажуть: «Добрий день, 
кринице, чи добра в тебе водиця?» У цей час дружки 
молодика з музикою ходять до попа, просили попа, 
а тоді своїх кличуть всіх по родах. Калачі носять об-
язатєльно, як же без калача просити? Калач плетений, 
довгенький сантиметрів дев’ять–дванадцять. У  пер-
шу хату заходять до тих, хто гарно в парі живе. Всім 
у хату дають калача. З  молодою всі дружки ходять, 
а з молодим – бояри. Співають. Коровайниці з ними 
входять, заходять в хати після молодих, як ті вийдуть: 
«Просимо на коровай!». Їм дають яйця, муку, сахар, 
а більше – яйця. В кого шо є. Коровайниці зібрали на 
коровай. Прийшли, вчиняють у діжці, тепер у кастру-
лі, мисці чи великій макітрі. Дріжджі, яйця, цукор, 
муку, сироватку ллють. Замішували й місили удвох, 
шоб третій не мішався. Тепер учотирьох, парне чис-
ло коровайниць. Поставили в тепло, віком накрили. 
Ждуть. Хто прийшов на коровай, ліплять візерунки. 
В парі! Гобідно, бо я без пари. Сижу так. Хлібину для 
короваю беруть не за один раз, додають тіста, одбира-
ють. Ліплять шишечки, квіточки, листочки, колосоч-
ки з того ж тіста, шо й коровай. Тепер «голуби» садять 
(раньше не садили). Навколо обичайку крутять, як на 
калачах. На деко ставили, тепер у тазіках печуть. Коро-
вай круглий, високий. Тепер іще й для клубу роблять 
один. Буває, шо й по п’ять короваїв печуть, бо роду 
багато. А колись два пекли. Староста бере роблену з 
соломи мітлу й вимітає піч. І зараз. Помили руки в од-

ній посуді, воду не виливають з-під тіста. Коровайни-
ці удвох сажають у піч. Як усадили, встромили за вухо 
два колоски. Змазали обличчя водою з короваю і по-
цілувалися з усіма в хаті. Ставлять горілку, буханець 
хліба, діжу в руки, музики грають, староста і коровай-
ниці танцюють. Шишки роблять такі, як калачики, 
тільки менші й не одкружають обичайкою з тіста. Ба-
гато, шоб всім дати по шишці: боярам, дружкам, ста-
ростам, і на гостей стачило. І в неї, і в нього так само. 
Молодь танцює. В час, коли коровайниці виробляють 
коровай, молодь убирає гільце. У  обох молодих. Ро-
били з вишні, тепер часто з сосни. З стружків квіти. 
Дерево вирубують бояри, приносять два рази погане, 
сухе й корчувате, а на третій раз хороше. Дівчата в них 
купляють. У молодого їм ніхто не платить. Вбирають у 
стружки, лєнти, квіти. Гільце встромляють в буханець 
хліба. Вгорі квітка на вершок – чотири  квітки й жита 
колоски. Мати чіпляє вершечок, а як сирота – хреще-
на мати. Гільце убрали й коровай всадили. Прийшов 
молодик. Вечеря: борщ варили, локшину давали з мо-
локом або кашу з молоком, колотуха – сир зі сметаною 
розтертий або молоко топлене (пряжене). Для моло-
дих дві разом шишки, сплетені разом і обплетені оби-
чайкою з тіста. Вони їли, як спать лягали. В кожному 
короваю дві шишки. Рідко по одній. Виймають кухар-
ки. Як репне коровай, не вдавсь – то життя молодим 
не вдасться. «Близнята» не печуть. Пекли пиріжки на 
оказію: з варенням, маком, сиром, колись з ягодами, 
капустою, сиром. Коровай убирали лєнтою червоною 
й калиною, барвінком (тепер не кладуть). У марлю за-
мотували або рушник, тепер  – у  тюль. Староста, шо 
ділить, цим рушником перев’яжеться. Всередину ко-
роваю запікали й запікають четверо яєць і по дві–чо-
тири–шість копійок грошей. Середина з яйцями ви-
різується для молодих. Запікають сирими, а там спе-
чуться. Зерном під спід не підсипають. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ У четвер кухарки тушили м’ясо, 
стегно запікають з часником. Колють кабана колії, ку-
харки не роблять ковбаси й кров’янку, тільки варять 
холодець. Кишки кров’ю начиняють, салом і гречкою, 
на весільний стіл не подають. Їдять самі. Хліб печуть. 
І зараз більше печуть, житній і пшеничний на попо-
лам. У п’ятницю варять капусту чи борщ. У п’ятницю 
молода з дружкою кличе в дружки дівчат, а молодий 
з боярином – боярині. [...] Після перейми [в день ве-
сілля] заводять [молодих] у хату. Гобідають. Сідають 
увечері скидати бинди, вельон. Вечеряють: борщ, 
каша молошна, холодець, капуста тушкована, печеня, 
колотуха з сиру з сметаною. Кисіль і пиріжки – «ви-
ганяйло». Колись передавали чарку по сонцю, а бать-
ко наливав. Дарять коровай при дружках, при всіх. 
Молодь сидить, а родичі ще не сидять. Перев’язаний 
староста ріже і через плече передає, а  два бояри да-
рять по гостях: першим молодим середину з яйцями, 
вперед дарять його батьків, а її впослі. Дружок і боя-
рів не дарять короваєм, ніхто й кусочка не дасть. Їм – 
шишки. Колись гроші за цим не дарили. Тепер за ко-
роваєм дарять платочок жінці, полотенце – чоловіку. 
А ті вже своє дають: рядно, простині, хустки, посуду, 
і бояри несуть молодим цей гостинець. Усі ж дарують. 
Молода, як ввійшла в хату, з  усіма перецілувалася в 
хаті: «Добрий вечір!». Садять молодих і свахів за стіл. 
Дарують коровай у молодого, так само. Вечеряють, 
співають. Розійшлися. У  понеділок «снідать» несуть 
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шу хату заходять до тих, хто гарно в парі живе. Всім Мшу хату заходять до тих, хто гарно в парі живе. Всім 
у хату дають калача. З  молодою всі дружки ходять, Му хату дають калача. З  молодою всі дружки ходять, 
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беруть. А  тепер і чужих. Більше кумів, бо вони теж Фберуть. А  тепер і чужих. Більше кумів, бо вони теж 
родички. Старша дружка несе калача, а молода каже: Фродички. Старша дружка несе калача, а молода каже: 
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дих дві разом шишки, сплетені разом і обплетені оби

Ф
дих дві разом шишки, сплетені разом і обплетені оби
чайкою з тіста. Вони їли, як спать лягали. В кожному 

Ф
чайкою з тіста. Вони їли, як спать лягали. В кожному 
короваю дві шишки. Рідко по одній. Виймають кухар

Ф
короваю дві шишки. Рідко по одній. Виймають кухар
ки. Як репне коровай, не вдавсь – то життя молодим 

Ф
ки. Як репне коровай, не вдавсь – то життя молодим 
не вдасться. «Близнята» не печуть. Пекли пиріжки на 

Ф
не вдасться. «Близнята» не печуть. Пекли пиріжки на 
оказію: з варенням, маком, сиром, колись з ягодами, Фоказію: з варенням, маком, сиром, колись з ягодами, 
капустою, сиром. Коровай убирали лєнтою червоною Фкапустою, сиром. Коровай убирали лєнтою червоною 
й калиною, барвінком (тепер не кладуть). У марлю заФй калиною, барвінком (тепер не кладуть). У марлю за
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роваю запікали й запікають четверо яєць і по дві–чоФроваю запікали й запікають четверо яєць і по дві–чо
тири–шість копійок грошей. Середина з яйцями виФтири–шість копійок грошей. Середина з яйцями ви
різується для молодих. Запікають сирими, а там спеФрізується для молодих. Запікають сирими, а там спе
чуться. Зерном під спід не підсипають. Фчуться. Зерном під спід не підсипають. 
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капустою, сиром. Коровай убирали лєнтою червоною Екапустою, сиром. Коровай убирали лєнтою червоною 
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од молодої рідня – старші молодиці й чоловіки. Дівчат 
більше не буде. Несуть яйця смажені, ковбасу, лако-
минки несуть. Молода рано замітала хату. Наводить 
порядки, а старости розкидають, жартують, скільки в 
неї терпіння. Снідають. Гуляють. [Як оддають остан-
нього сина чи дочку,] вінок сплітають батькам. Накла-
дають. Як колись, так і тепер. Вшивають хату до ко-
мина, лізуть на дах, з верху гільця квітку прив’язують 
на комині, беруть одну горілку, прив’язують, а другу 
розпивають. А та висить аж до другої свадьби. Сіють 
жито, пшеницю, на городі сіють, жартують. Передіва-
ються, як несуть сніданок. Молоду підміняють: «Оце 
ваша молода!» А ті не вірять, шукають справжню і на-
ходять. Як до молодого ідуть, то мати зриває квітку, 
нікому не віддає. Гільце молодої несуть до молодика, 
а його – до неї. Гільце розбирають, як ділять коровай. 
Колись курей ловили у весільних, варили, тепер не ро-
блять цього може годів з десять. [...] Тепер на свадьбу 
треба сорок літрів горілки, а після закону проти алко-
голю й менше. Міліція забороняє самогонку гнать, так 
тихо в лісі шалаші строять, шоб не в хаті. Бо штраф 
п’ятдесят рублів. «Свати» після понеділка збираються 
у нього, її рід приводять, частують. Несуть її батькам 
хлібину.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Паску й досі пишуть писанки, тільки мало хто вміє. 
На Вознесіння красять яйця, несуть на могилки, по-
минають. І раніше ходили. У цей день не пололи. Одна 
полола, грім забив.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Троїцю три клечання: лепеха, любисток, м’ята. 
«Розгори» називається. Шоста неділя після Паски. 
«Шуліка гонили» у цей понеділок, через тиждень після 
Троїці. Збираються баби, печуть коржі, маком затира-
ють, яєшню смажать. Посиділи на кладбищі, погуля-
ли. А колись збирались так, на кладбище не ходили. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Найбільш борщ. Як нема бор-
щу, то не гобід. До борщу каша. Й  тепер так. Тепер 
борщ з помідорами, а ще після війни буряк квасили, то 
й борщ смачний, і квас пили, він добренький. Ставили 
діжку з буряками в погреб, щоб не перекисав. Варять і 
юшки. Й супи з крупами. З пшоном – куліш. То чи суп, 
чи каша ріденька. Тепер кладуть туди картоплю. Зати-
рають салом і цибулею. Засікають часником. Каші гре-
чані тепер мало готують, гречки немає. Ячну варять. 
Ячна добра з грибами чи до огірків з розсолом – про-
сіл, просілне. Капусняк варять, не на свадьбу, на всяк 
день їдять, коли здумають. Варять картоплю, жарять 
картоплю, печуть картоплю. Робимо деруни з тертої 
сирої картошки, смажать на олії чи смальці. Їдять з 
сметаною чи ряжанкою. Чи з розтиранкою з сиру і 
сметани. Їдять молоко, кисляк, роблять з пряженого 
молока ряжанку. Картопляники з вареної картоплі 
смажать, такі, як котлети.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Тепер і котлети 
роблять із свинячого фаршу. Колись були січеники, 
ну, давно. Свинина – головне м’ясо. Салом засмачува-
ли усі страви, коли не піст. Сало солять, тепер закру-
чують у банках, шоб не старіло. Може і два роки сві-
жим стоять. Коли ріжуть кабана, роблять сальтисон, 
ковбасу смажать, кров’янку. Зразу смажать свіжину: 
підчеревину, ошийок, печінку з цибулею і їдять з ва-
реною картоплею. Колію, якщо кличуть, як не хазяїн 

коле, платять шматком сала, підчеревини і м’яса. Як 
попросить, дають кров і кишки. Ріжуть і тепер більше 
перед Різдвом. Ще й перед Паскою. Роблять голубці 
з капустою і пшоном, тепер більше з рисом і м’ясом, 
варять холодець з ніг.

ПОСТУВАННЯ У піст їдять рибу, гриби, квасолю, горох. 
Ще до війни [ідеться про Другу світову війну] сіяли 
сочевицю, тепер вона вивелась.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Сіють капусту, огірки, помідори. 
Їдять сирими й квасять. Квасять яблука. Сіють морк-
ву, буряк, пастернак, тепер згадали й селеру. Цибуля й 
часник – перша городина. Без них нікуди. Хрін і редь-
ка, редиска. Капусти заважди їли багацько. І варять, 
і  тушкують. На свята з м’ясом чи ковбасою. І  сиру 
їдять, квашену – до страви.

НАПОЇ Пили донедавна багато квасів – сирівець, буря-
ковий, з  березового соку, з  грушок-гниличок. Тепер 
більше купують солодку воду. А мені вона не до смаку. 
Горілки стали більше пить. Тепер кожному ставлять 
чарку, а колись ще недавно, обсилали двома чарками. 
Поки стіл обійде, люди й закусили, й заспівали.

ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Засупоївка
Записали Т. Величко та І. Щербак 10 вересня 2009 р.  

у с. Засупоївка Яготинського р-ну Київської обл. 
від Прядки Любові Юхимівни, 1935 р. н.,  

Мостової Анни Трохимівни, 1936 р. н., 
Сорокопуда Івана Федоровича, 1927 р. н., 

та Бондаренко Ганни Степанівни, 1946 р. н.,  
родом із. с. Люща Сарненського р-ну Рівненської обл. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пи-
роги носили хрещеному батьку й матері, а бабі тоже 
вечерю носили у Святвечір. На Голодну кутю ото ж 
кличуть Мороза. До окна підходять і кажуть: «Моро-
зе, Морозе, іди до нас кутю їсти! Не хочеш – не нада, 
а я й сам кутю – гам!». І так три рази. Це перед Водо-
хрещами так роблять. [Худобі кутю дають?] При мені 
так собакам кісточки виносили. І слухали, куди соба-
ка загавкає, туди заміж підеш.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Чи співають пісень, коли коровай 
на весілля бгають?] Співають. І як ріжуть, то співають. 
Забулася вже я, тепер свайби ж не так роблять, як було 
колись. [Який коровай тут печуть?] Такий здоровий 
коровай і багато-багато шишечок на ньому. І верхню 
[по центру] шишку красять, і на неї кладуть калину, 
барвінок. Як місять коровай, то копійки кладуть. І так 
запікають. І  тоді молодим ті копійки оддають, як рі-
жуть. Два короваї печуть. Дак один отож оддають мо-
лодій, як вона їде до свекра та свекрухи. І в молодого 
два короваї печуть. Один на один день ріжуть, а дру-
гий – на другий. У молодого отдєльно свайбовим рі-
жуть, а у молодої – отдєльно. І маленькі шишечки такі 
печуть. Це дають шишельницям – тім, хто на шишки 
приходить, пекти. А одну шишечку таку більшеньку 
печуть, красять. І молода з дружкою тоді ходять кли-
кать з тою шишкою. Красна хустка у молодої під шиш-
кою. Вона заходить, здоровкається, каже: «Просить 
батько, просить мати і я прошу – приходьте до нас на 

ЯГОТИНСЬКИЙ  РАЙОН
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весілля». А я тоді кажу: «Спасибі, діти, хай вам Бог по-
магає». Дружка ходить і з собою носить вузол – там 
пляшка і закуска. Як хтось їх із стріне із хлопців, дак 
вона їх «шанує» – наливає.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Це ж завтра великий празник – 
Усікновєніє. Завтра нічого не можна різать. Особенно 
капусти, кавуна – таке. [У які дні не можна пекти хліб?] 
Ну, в великі празники дак не можна пекти хліб. От, на-
прімєр, на Паску. [Треба, щоб] все було наготовлено, 
шоб на другий день їсти, а  готовить не можна, шоб 
все готове було. [Чи можна пекти хліб у п’ятницю?] 
Ну, це є такі люди, шо заказують такий день, шо там в 
п’ятницю я нічого такого не робитиму, і хліба не мож-
на пекти, і  все. Ну, є  такі люди, шо заказують такий 
день. [Чому вони заказують? ] Я не знаю, начебто це 
гріх в такий день, це таке.

ХЛІБ Зараз купляємо, а раніше пекли свій хліб. Домаш-
ній хліб пекли, дрожжі брали, мука, якшо єсть сиро-
ватка – на сироватці, а ні – так на воді розводили, за-
мішували. Густенько замішували, хай сходить. У нас 
була діжа. [Дерев’яна?] Ні, у нас була така глиняна, ве-
лика діжа. Якшо печеш хліб, оставляєш трошки хліба, 
він там лежить, а через время, як печуть, розводять те, 
тоді мішають. [Який зазвичай хліб пекли? Білий?] Ні, 
житній. Дуже добрий був житній хліб. Житній хліб, 
паляниці гарні такі були, ше як у піч саджали, дак на 
капустяних листочках. Дак такий пахучий хліб був. 
І зверху ще водичкою, дак він блискучий. Або яєчком 
мазали, він був блискучий, гарний. [Скільки разів на 
тиждень ваша бабуся пекла хліб?] Два раза, а колись 
раз. Я мала була, не дуже часто пекли хліб. [Скільки за 
один раз хлібин саджали у піч?] Може, і п’ять, і шість 
хлібин сісти, смотря яка піч і яка сім’я у кого. Якшо ве-
лика сім’я, дак і шестеро, і п’ятеро печуть. А якшо не-
велика, так троє хватить. [До якого часу ви самі пекли 
хліб?] Да і зараз ще іноді печем у духовкє у формочках. 
Ми піч викинули. Піч була стара, вона курила, дак ми 
її викинули. [Як дізнавалися, що піч уже готова, щоб 
хлібини ставити?] Треба напалювати гарно, шо стель-
ка біліє, це вона гарно накалилася. Тоді все вигреба-
єм, на бочки, на бочках – жар, і жар так затухає. Тоді 
на лопаті ставимо хліб у середину. Лопатка [така], як 
копати картошку, тільки дерев’яна. На листочках осо-
бєнно добрий житній хліб був. Листочки отпадають, 
кладемо на стол, накриваєм, охолоне. Як трошки при-
смаг, дак водичкою. [Знаєте, що таке перепічка?] Ні. 
[Нашвидкуруч хліб пекли?] А  нашвидкуруч це, шо 
зразу замесив, зійшло, і зразу на формочки, і печеться. 
Ну, хліб. Тільки він трохи прокисне, поброде, а тоді ж 
утром підмішують, шоб він крутий був. [Де зберігали 
хліб?] Якщо п’ять чи шість хлібин, то у нас шкаф та-
кий був. Хліб – це святе. Без хліба не можна. А зараз не 
дуже хліб шанують. Можна і на вулиці побачити. Да, 
хліб зберігали, дак ще як під голодовку, то вообще. Це 
хліба не бачили. Бувало, на город підемо да картошки 
накопаємо, затремо, млинчики печем, а  та картопля 
вже змерзла. Да й з лушпинь суп варили, таке було. 
[Чи можна давати хліб худобі?] Можна, але якщо він 
там прицвів, сухий такий. Це таке. Шо можна давать, 
а свіжим годувать – я такого ніколи не робила. Пше-
ницю ми мелемо на дерть, дак можна свиням, а такий 
хліб не давали. [...] Раньше жито росло – колосок був 
од землі і до верха. Це така була балада. А потом жінка 
пекла млинці. Дитина сиділа кіля матері і впачкала-

ся, звіните, що скажу. Вона взяла млинцем йому жопу 
підтерла і викинула собаці. Бог подивився і наказав 
людей, значіт, шоб колосков не було. Жито родило, 
а колосков не було, шоб хлібом не розкидалися. А со-
бака давай у Бога просить: «Я ж той млинець не з’їв, 
дак остав хоть мою долю». Дак Бог оставив колосок 
такий, як тепер. Це така була балада. Це мені мої бать-
ки розказували.

КОЛІЙ [Як правильно колоти порося?] Я тридцять год 
занімался цими поросятами. У селі немає такої хати, 
в  якої б я не різав. Інструменти свої приносив: ніж, 
отдєльно, той, шо скребти, – отдєльно, той шо розчи-
нять кабана – отдєльно, горелка газова, шоб не соло-
мою смолить. Обчистить, всьо раздєлать – і на базар. 
Заріжуть  – троє додому людям, а  одне  – посліднє  – 
ріжу на базар в Яготин або на Київ. [А вам що?] Ну ви 
мене просите. Я зарізав, якщо для себе – дала кусочок 
сала, кусочок м’яса за роботу. Всьо, на цьому конець. 
А якщо рєжу на базар, на машинах, на Київ, я зарізав, 
насмолив, у машину – і на Київ. Я рубаю, а ви берете 
гроші. Гроші ваші, а мені за роботу п’ятдесят рублів. 
Машина моя, я заколов, продав, п’ятдесят рублів мої. 
А  ви стоїте кіля мене і гроші відбираєте. От купила 
мені невістка сала. Я  їй кажу: «Ти не способна мені 
сала до пуття купить». Ну, красна смуга. То задавлене 
порося, то вже не качєствене. Якщо дивитися, треба 
шоб сало було білим. [Від породи порося це зале-
жить?] Це від колія завісіт повністю. Я, напрімєр, було 
у мене такий случай – свиня за кнуром, а за кнурями 
різать не можна. У неї реакція така, усі прожилки, де 
цицьки, буде красне, і буде сало красне, і м’ясо красне. 
Я в одних там ріжу, вивела свиню, а вона за кнурями. 
Побігли за мною, шоб я різав цю свиню. Я кидаю свою 
свиняку, кажу хозяєвам: «Ви скребить». Пішов, бачу – 
тєчка, я її стоя [колов]. Не ложив, а стоя. Як її обєскро-
віть, тоді буде м’ясо і сало чисте. Ну, я і не за кнурями 
різав стоя. Прийду, баба одна, вона держать не вміє. 
Я її [свиню] прив’язав за деревину і стоя. [Колоть тре-
ба] у серце. Серце – це те ж поняття. Якщо попадеш у 
м’язи, це нехорошо. Треба попасти у передсердя. Ну, 
технологія така. [Чим краще смолити?] Я обично лю-
битель соломою смолить. Понімаєте, кожний чоловік, 
як робить, він наслаждається своєю роботою. Повіз у 
Київ. Я соломою смолив. А там ніхто не смалить со-
ломою, розвернув, воно як запахло копченим! Каж-
дий їде по базару: «Ой, пахне, одріжьте нам попро-
бувати». Шкурка м’якенька та піджарена од соломи, 
од і добре! І от я за час продаю свиняку. А ті стоять 
по півдня і не продають. Ну, як узнали мене, тільки я 
приїду, мене шукають даже, і очередь. Рубщики прибі-
гають: «Откуда ти приїхав такий?». Я кажу: «Приїхав 
з Яготина». «У вас дуже хорошо получилось». Я кажу: 
«На це вчився». Я на свинарні різав. «Таранчук» у нас 
називається свіжина. Особєнно забойщику ні кота, 
ні собаки, Богом даже предупреждено, шо нє можна 
вбивать. Так писалося, я  колись в календарі читав. 
Дак, як мертвяк, то не можна, як мертвяк у селі, і якщо 
забойщик убив кота або собаку  – все отражається 
на салі і на м’ясі, як той забойщик заріже. Це Богом 
прєдупрєждено. І  пишеться, шо, коли можна різать, 
і кому можна різать, потому что забойщик – це пре-
стижний чоловік називається, от. 

ПОМИНКИ [Після того як поховали покійника,] кличе-
мо всіх на обід. [Що готують на поминальний обід?] 
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свиняку, кажу хозяєвам: «Ви скребить». Пішов, бачу – Фсвиняку, кажу хозяєвам: «Ви скребить». Пішов, бачу – 
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гроші. Гроші ваші, а мені за роботу п’ятдесят рублів. Егроші. Гроші ваші, а мені за роботу п’ятдесят рублів. 
Машина моя, я заколов, продав, п’ятдесят рублів мої. ЕМашина моя, я заколов, продав, п’ятдесят рублів мої. 
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порося, то вже не качєствене. Якщо дивитися, треба Епорося, то вже не качєствене. Якщо дивитися, треба 
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жить?] Це від колія завісіт повністю. Я, напрімєр, було Ежить?] Це від колія завісіт повністю. Я, напрімєр, було 
у мене такий случай – свиня за кнуром, а за кнурями Еу мене такий случай – свиня за кнуром, а за кнурями 
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Як у піст, то пісне. З  рідкого, то хто капусняк, а  хто 
борщ варить обов’язково. [Коливо з чого роблять?] 
З печені [печива] тут. Цукром і водою розводять. Наш 
батюшка не сяде їсти, як не буде колива. Поки батюш-
ка не поблагословить стола, то не можна їсти. А по-
том треба по три ложки колива з’їсти, а тоді вже все 
інше. А  в послідню очередь, то вже кисіль подають. 
А  як люди вже уходять, канфети дають. А  далі вже 
[поминають] на дев’ятий день, на сороковий день. На 
півроку, то більшість несуть у церкву. А рік, то уже все 
дома готовлять. Ідуть на кладбище провідувати. [Чи 
несуть «сніданок» покійнику на другий день після по-
хорону?] Носять, носять. Беруть з їжі те, шо любив по-
кійник. У мене любив оселедці, то я, як іду на могилу, 
несу йому.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Хрещений приносить на хрестини] 
хліб печений. І зараз хліб [вдома] печуть, як ідуть на 
хрестини. [На Різдво хрещеники носили вечерю бабі, 
хрещеним?] Нє, в нас такого не було. А на Паску мій 
малий ходив до хрещених. Подарок дарив, а  вони 
йому тоже дарили шось. [А пироги Ви кумам носили?] 

Ну а якже, носила. От як похрестимо, то треба на дру-
гу неділю кумам однести пироги. Хлібина була печена 
своя і подарок. Оце в нас «пироги» називалось. А вони 
підготовляються, позве ше своїх кумів, за стіл сідаємо, 
по чарці вип’ємо – як годиться. [Сватання]. Він при-
їжав свататься до мене, туди до моїх батьків. Брав се-
стру свою рідну, сестриного чоловіка і брат із жінкою 
приїжав. Це в 1968 році було. Вони як їхали до мене, 
то треба ж шоб непарне число сватів з молодим було. 
А вже як я сюди до нього приїжала, шоб було парне. 
Понімаєте? Хліб привезли з собою – з хлібом нігде ж 
не розстаються. Хліб, куди не йдеш, то треба ж брать. 
Прийшли і кажуть, шо ми прийшли до вас свататься. 
Батьки мене питають: «Чи ти согласна йти?» Я кажу: 
«Согласна». Ми їм хліб поміняли. Тіки у нас прийня-
то давати [на обмін] дві хлібини од батьків молодого. 
А тут – одну. І свати у нас приносять по дві хлібини. 
[Входини] Я занесла зразу свого сина – три годи йому 
було. І  кота занесли. І  хліб занесли. Стіл застелили, 
хліб поставили, бо на голий стіл не можна ставить. Це 
ми в 1973 році будували. Ну, в нас ще й не було чого 
їсти тоді.
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м. Світловодськ
Записала М. Курінна  

в м. Світловодську Кіровоградської обл.  
від Щукіної (Тимофєєвої) Любові Дмитрівни, 1934 р. н.,  

переселенки з м. Новогеоргіївська Кіровоградської обл. 
(затоплене водами Кременчуцького водосховища)

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Борщ, каша пшенная. Это у нас 
привилегированное было. Фасоля. С  фасоли оладьи. 
Пирожки с фасолей. Картошка. Вот это у нас такая еда 
была. Мы кушали три раза в день. Сниданок, обид и ве-
черя. Обязательно на завтрак бабушка – суп. Суп обя-
зательно утром. Пшенный или просто картофельный, 
потому что таких круп не было тогда. В основном пше-
но у нас. Не было зажарки! Какая зажарка! Вода, соль, 
лук, и бабушка возьмет подсолнечного масла. Обяза-
тельно супчик. Это ж надо есть, а я не хочу его. [С хле-
бом кушали суп?] Если был. Мама получала деньги, 
мы брали килограмм сала и поллитра подсолнечного 
масла. Это на месяц. Мама резала это сало на тридцать 
кусков. Бабушка перьячком брала и маслила этот суп. 
Бабушка очень хорошо жаркое готовила. Тушится. Его 
переворачиваешь, мясо становится такое коричневое. 
Когда уже перед готовностью, тогда уже больше нали-
вают воды. У него цвет такой. Бабушка и я вот в своей 
семье, у нас очень острое любят. Острое, кислое, горь-
кое. Так что у нас перец всегда был. Бабушка садила. 
Фасоль, перец садила бабушка. А к мясу что? Картошка 
или пшенная каша. Ну, потом уже стало – вермишель, 
рис. Ну, чуть давалося. Голубцы были. [Какой крупой 
начиняли голубцы?] Пшенной. Потому, уже когда рис 
был, тогда рисовой. Потому что пшенной мне не нра-
вится. Или я тогда наелась в голодовку. Оладьи были. 
Вот очень часто делали. «Гречаныки» называлось. Из 
гречневой муки пекли. Почему их делали, потому что 
они сытные. Но почему-то мне они колючие были. 
С детства у меня такое впечатление осталось, шо они 
колючие были. Не знаю, чего они колючие. А  так ба-
бушка оладьи делала. Она варенье варила вишневое. 
[Что она добавляла в варенье?] Сахар. Меду ж не было 
у нас. Она немного его варила, потому что с сахаром 
тоже проблема тогда была. Деруны. А потом вот как-
то называлось. Крученыки! Вот. [Из чего их делали?] 
Капус та тоже и каша. Каша-зажарка была. Ну, тогда 
пшенная была. Зажарка была, но тогда в кашу овощи 
еще давали. И вот крученыки. В общем, нравилось. Го-
лодные были, то ели. [Готовили борщ?] Ой! Я ж говорю, 
бабушка перьинкой побрызгает маслом, да и все! Печ-
ка была. В печке оно, конечно, все вкусное. И картош-
ка вкусная, и борщ. Борщ без мяса, без зажарки даже. 
Вода, капуста, буряк, помидоры и все.

БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ РАЙОН *

с. Кам’яний Брід
Записала С. Кравченко в липні 2008 р.  

у с. Кам’яний Брід  
Ульяновського р-ну Кіровоградської обл.  

від Притуляк Тамари Кирилівни, 
Халімончик Катерини Єфремівни, 1923 р. н., 

та Поліщук Марії Дмитрівни, 1942 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Це [хліб] у весіллях обмінюють, а  у 
сватання не обмінюють, лиш кладуть на стіл. У весіл-
ля виходить мама молодої протів жениха і обмінює 
хліб. Даже три рази, так тщатільно треба, шоб не впав, 
обмінювати треба.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Стіл накритий: колбаса, сирок, 
салати, риба й холодець. А вже як за другий стіл сі-
дають, уже гараче дають. [Чи готують борщ на весіл-
ля?] Ні, борщ не ставлять у нас на весіллях. По дру-
гих селах – так, а у нас не варять. [І раніше не вари-
ли?] Може, аж колись, ну вже ж я тоже вже стара й 
не пам’ятаю. А теперечки холодне всьо накривають, 
а  тоді вже дають підвечіркувати. То я знаю за себе, 
шо холодний був накритий стіл. Потанцювали, у чо-
тири часа підвечірок давали, вже картошку гарачу 
із м’ясом, голубці там, всьо. А  вже вечором накри-
вали – сладкий стіл уже був, вже й торти різали. [...] 
Весілля не можна робити в пост. А до посту вже ви-
парюють казани, сковородки, шоб жирне не було, 
шоб постити. [Що раніше готували на весілля?] За-
раз більше готують. І капуста, і  голубці, і холодець, 
бабка. Бабка – відварується тістечко [макарони], тоді 
проціджують на друшлячок, а тоді у миску те тістеч-
ко, і б’ють туди яєчка, перчику, масла, перемішують, 
досолюють, а тоді викидають у алюмінієву каструль-
ку, каструльку вимащують жиром, шоб не пристала, 
і у піч, а зверху накривають моченою бумагою. І до 
м’яса є готовлять, і  саму  – як хто любить. А  тепер 
дуже багато запікають, нема що й казати. [...] Холо-
дець, голубці, капуста, жаркоє, студінь з ягоди. Ви-
трутні – це так солодка страва, вона в кінці подаєть-
ся. Колись робили налівки з вишні.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Запрошування із калачом, даже 
носила молода: «Просю на хліб, на сіль». І  там кого 
є – діти є, сестра є, брат, а є зовсім знакомі, то вже по-
різному. Запрошувати вона йшла з дружкою. [Кого за-
прошували пекти коровай?] А таких жінок, шоб вони 
нерозведьонні були.

* До 2016 р. – Ульяновський район.
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ЗФЗАСФАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬФТІЛЛЯ ВЕСІЛЬ
салати, риба й холодець. А вже як за другий стіл сіФсалати, риба й холодець. А вже як за другий стіл сі
дають, уже гараче дають. [Чи готують борщ на весілФдають, уже гараче дають. [Чи готують борщ на весіл
ля?] Ні, борщ не ставлять у нас на весіллях. По друФля?] Ні, борщ не ставлять у нас на весіллях. По дру
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від Притуляк Тамари Кирилівни, Евід Притуляк Тамари Кирилівни, 
Х ЕХалімончик КЕалімончик КХалімончик КХ ЕХалімончик КХ Еатерини Єфремівни, 1923 р. н., Еатерини Єфремівни, 1923 р. н., алімончик Катерини Єфремівни, 1923 р. н., алімончик КЕалімончик Катерини Єфремівни, 1923 р. н., алімончик К

та Поліщук Марії Дмитрівни, 1942 р. н.Ета Поліщук Марії Дмитрівни, 1942 р. н.
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сватання не обмінюють, лиш кладуть на стіл. У весілЕсватання не обмінюють, лиш кладуть на стіл. У весіл
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Записала Г. Бондаренко в липні 2002 р.  
у c. Кошаро-Олександрівка Ульяновського р-ну 

Кіровоградської обл.  
від Махомот Надії, 1926 р. н.,  

Жукевич Галини Семенівни, 1927 р. н., 
Клюковської Делі Гаврилівни, 1926 р. н.,  

Сауляк Валентини Данилівни, 1927 р. н., 
Чаплінської Нелі Ісаківни, 1928 р. н., 
та Кузьменко Людмили Антонівни

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК ЛУ [Які 
страви готували на Різдво?] Кутю варили, А  то так, 
хто шо мав, з чого мав. Тушили капусту, а як є м’ясо, 
то там і м’ясо стушили, холодець. Тоді ще так. А зараз 
лучше готують.  [...] Борщ варили у нас і досі варять. 
[Як  Ви готуєте борщ?] Картошку обираю, є  капус-
та  – капусточку, лук, хто любе, квасоля, морква, бу-
ряк. [Чим закисляєте?] Як є кисла капуста, то нічим, 
тільки кислу капусту кидаєм. Воно тоді кисленьке. 
А як зараз, то й уксус. [А раніше?] Сироватку чи кисле 
молоко. [Чи  затовкували борщ салом?] Да. І  зараз я 
зажарюю салом. А діти – нє. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ку [пекли] до Пасхи  – чи в четвер, чи в п’ятницю. 
В  п’ятницю, кажуть, що не можна, то є такі, що пе-
чуть. [...] Паски. Сир запікають. От ви віддушуєте сік, 
перемелюєте через м’ясорубку, добавляєте яічко, мас-
ло, ванілька, сахар, озюм, як то є, ну, в кого є, – мак, ну 
ми не добавляємо. Ми в місочкі, оцій біленькій місоч-
кі, кладемо і ставимо чи в духовку, чи в піч. Там кладу 
начинку на Паску обязатєльно.  [...] Місяця коржі на 
самих яічках. І оцьо хліб вийняли, і ті коржі всунули 
в піч, і ті коржі стоять часа три. Вони спеклися, тоді 
берем на терточку, на цю, шо картошку терти на деру-
ни, трем на цю терточку ілі на м’ясорубку. Кип’ятимо 
молоко, заливаємо її кип’ятком, вона дуже напухає 
хорошо і пахне. Тоді добавляєм туди цибулю жарену з 
шкварками і яічко сире. Це ми все перемішали. Я біль-
шинство шо запікаю, осьо почеревочка, і я собі беру, 
як рулет робиться і з м’ясом там, з ковбасою, з яічка-
ми, а я роблю з цим. Помастили кастрюльку маслом 
і цю начинку, всю, шо я перемішала, кладу в кастрю-
лю і в духовочку. І тоді ріжу по кусочку – вона дуже 
вскусна. [...] Це ж «почеревка» називається, «фартух». 
Почеревина – це сало проросше з м’ясом, а це – «фар-
тух». [Які ще страви готують на Великдень?] Холо-
дець, риба – це обов’язково довжна бути жарена або 
холодна. Крашенки красять. [Колись писанки] писа-
ли. Знаєте, це дуже мати треба багато врем’я, а в селі у 
нас того врем’я нема. Його треба ж малювати, кидати, 
топити, ви ж самі знаєте. [Але люди писали?] Да, моя 
мама була, например, любітєлька. Хрестиками писали 
і листочками писали, хто чим хотів.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ То сильно нас прижимали ті года, 
то ми не ходили [в  церкву освячувати], а  тепер у нас 
усьо в Дубилові є батюшка. [Що освячують на Велик-
день?] Колбасу, хто шо має, яблука несуть, хто хоче во-
дичку посвятити, молоко, сметану. І ідуть святять. Сир 
беруть, цей самий запечений сир, крашенки, сало. Сало 
довжно обварене бути обов’язково. Прям відварюють 
сало. Водичкі, якщо свіже сало, сиплять солі, а  якшо 
нєт, то просто. На столі повинна стояти тарілка, паска, 

яєчко і сало. [...] [Чи можна було викидати шкаралупу з 
освячених крашанок?] Нє. Нільзя такого робити. Десь 
закопать, щоб по ньому не ходили. [...] [Чи був звичай 
зберігати шматочок свяченої паски?] Да, тримають свя-
чене. І яїчки, і паску засушували, і свячену воду [збе-
рігали]. Все оце тримають у хозяйстві. Стоїть собі та й 
все. А от як треба... Лють ту воду чи як там...

ХЛІБ Сама пекла [хліб]. [Коли першу хлібину посадите 
в піч, то не можна говорити чи сваритися?] Ні, лаяти-
ся – ні, бо це ж хліб. 

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Зазвичай у неділю берем 
ми хлібину, водку, ідемо на договір до нєвєсти. А нє-
вєста уже із своїми батьками нас зустрічають. Ми на 
договорі договорюємося, на який день сватання. Тоді 
ми берем старостів, хто скільки хоче пар – три, п’ять чи 
сім. Приходим ми [до] нєвєсти, а у неї вже шикарний 
стол накритий. Приходим ми з хлібом, з старостами. 
Нас зустрічають.  [...] Якщо вони согласні, то кажуть: 
«Да». Тоді ми кладем свій хліб на стіл. Зразу тоді стар-
ший староста розрізає хліб на часті. Тоді ми сідаємо. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [На сватанні] договорилися з хлібом, 
півлітра чи літр. [Чи  обмінюються хлібом?] Ні. Він 
[хлопець] приходить з хлібом і все. [...] Ідуть з хлібом, 
з рушниками [сватати]. Ідуть два чи чотири свати. [...] 
Молодий іде з двома хлібами до молодої. [Чи  пере-
пиняють молодого біля воріт?] Це вже як вийдуть з 
розписи. Хто ставить табурет, хліб і сіль. Хто ставить 
воду.  [...] Мама приносила вінок на хлібові. Рушник, 
хліб, вінок. Тоді знімали той вінок, клали на голову, 
а  там вже подружки старші прибирали. А  тоді вже 
як знімали, вже так само, сідала женихові на руки, та 
й жених уже знімав і клав на хліб, а хліб – на таріл-
ці. [...] Даю я йому [молодому] двоє хлібів під пахви. 
І у мене на столі стоїть хлібочок. Я його підводжу до 
столу і кажу: «Синочок, Бог тебе благословляє і я так 
само».  [...] Уже тоді він приходе до нєвєсти, вже нє-
вєстини батьки виходять, зустрічають з хлібами же-
ниха. [...] Мама нєвєсти бере на хлібину вінок, підносе 
і той вінок надіває своїй дитині. [...] А тоді вже як при-
ходять додому, йдуть, ведуть нєвєсту вже, на воротях 
кладуть стула, на стул кладуть хліб з солею, тоді пе-
реливають водою. Він тоді бере її на руки і переносе 
на той бік. [Батько молодих] встрічає з хлібами, все 
як положено, заводить їх у хату.  [...] На другий день 
уже нєвєста дома ночує. Звідти од батьків женихових 
посилають старостів з хлібами, з  коробками, закра-
шена водка вишнями. [Це називається] «гостина». [...] 
[Молодий] зняв вінок, мама піднесла хліб, на хліб він 
поклав той вінок, і все. [...] Хрестини, садять куми за 
стіл, всі рідні сідають, приглашонні. Кумам дають по 
пару калачів. А такім приглашоннім – по калачові. [...] 
[Коли помирав молодий хлопець або молода дівчина,] 
пекли коровай і шишки. І зараз печуть. Дають шишки. 
Всім молодим – по дві, а пожилим – по одній. А коро-
вай так же, уже розрізають за столом. І обід роблять. 
[Похорон.] Оце з хлібом встрічають. Як ось умер, не-
суть, поховали. А несуть вже другого мерця, той вже 
стоїть, з хлібом. У нас раньше не було ніколи. [Це вже 
зараз з’явилося?] Да. Зараз років п’ятнадцять. Це вже 
з цим хлібом, а так не було.  [...] Булочки печуть. Бу-
лочки і зараз дають. Оце похорони – то булочки да-
ють, прянички, конфети. А  раньше калачі брали під 
пахву та й сопровождали – самі рідні. Ну там: і  син, 
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хорошо і пахне. Тоді добавляєм туди цибулю жарену з Мхорошо і пахне. Тоді добавляєм туди цибулю жарену з 
шкварками і яічко сире. Це ми все перемішали. Я більМшкварками і яічко сире. Це ми все перемішали. Я біль-М-
шинство шо запікаю, осьо почеревочка, і я собі беру, Мшинство шо запікаю, осьо почеревочка, і я собі беру, 
як рулет робиться і з м’ясом там, з ковбасою, з яічкаМяк рулет робиться і з м’ясом там, з ковбасою, з яічка
ми, а я роблю з цим. Помастили кастрюльку маслом Мми, а я роблю з цим. Помастили кастрюльку маслом 
і цю начинку, всю, шо я перемішала, кладу в кастрюМі цю начинку, всю, шо я перемішала, кладу в кастрю
лю і в духовочку. І тоді ріжу по кусочку – вона дуже Млю і в духовочку. І тоді ріжу по кусочку – вона дуже 

І у мене на столі стоїть хлібочок. Я його підводжу до 

М
І у мене на столі стоїть хлібочок. Я його підводжу до 
столу і кажу: «Синочок, Бог тебе благословляє і я так Мстолу і кажу: «Синочок, Бог тебе благословляє і я так 
само».  [...] Уже тоді він приходе до нєвєсти, вже нєМсамо».  [...] Уже тоді він приходе до нєвєсти, вже нє
вєстини батьки виходять, зустрічають з хлібами жеМвєстини батьки виходять, зустрічають з хлібами же

Фчуть. [...] Паски. Сир запікають. От ви віддушуєте сік, Фчуть. [...] Паски. Сир запікають. От ви віддушуєте сік, 
перемелюєте через м’ясорубку, добавляєте яічко, мас Фперемелюєте через м’ясорубку, добавляєте яічко, мас- Ф-
ло, ванілька, сахар, озюм, як то є, ну, в кого є, – мак, ну Фло, ванілька, сахар, озюм, як то є, ну, в кого є, – мак, ну 
ми не добавляємо. Ми в місочкі, оцій біленькій місоч Фми не добавляємо. Ми в місочкі, оцій біленькій місоч- Ф-
кі, кладемо і ставимо чи в духовку, чи в піч. Там кладу Фкі, кладемо і ставимо чи в духовку, чи в піч. Там кладу Ф

півлітра чи літр. [Чи  обмінюються хлібом?] Ні. Він 

Ф
півлітра чи літр. [Чи  обмінюються хлібом?] Ні. Він 
[хлопець] приходить з хлібом і все. [...] Ідуть з хлібом, 

Ф
[хлопець] приходить з хлібом і все. [...] Ідуть з хлібом, 
з рушниками [сватати]. Ідуть два чи чотири свати. [...] 

Ф
з рушниками [сватати]. Ідуть два чи чотири свати. [...] 
Молодий іде з двома хлібами до молодої. [Чи  пере

Ф
Молодий іде з двома хлібами до молодої. [Чи  пере
пиняють молодого біля воріт?] Це вже як вийдуть з 

Ф
пиняють молодого біля воріт?] Це вже як вийдуть з 
розписи. Хто ставить табурет, хліб і сіль. Хто ставить Фрозписи. Хто ставить табурет, хліб і сіль. Хто ставить 
воду.  [...] Мама приносила вінок на хлібові. Рушник, Фводу.  [...] Мама приносила вінок на хлібові. Рушник, 
хліб, вінок. Тоді знімали той вінок, клали на голову, Фхліб, вінок. Тоді знімали той вінок, клали на голову, 
а  там вже подружки старші прибирали. А  тоді вже Фа  там вже подружки старші прибирали. А  тоді вже 
як знімали, вже так само, сідала женихові на руки, та Фяк знімали, вже так само, сідала женихові на руки, та 
й жених уже знімав і клав на хліб, а хліб – на тарілФй жених уже знімав і клав на хліб, а хліб – на таріл
ці. [...] Даю я йому [молодому] двоє хлібів під пахви. Фці. [...] Даю я йому [молодому] двоє хлібів під пахви. 
І у мене на столі стоїть хлібочок. Я його підводжу до ФІ у мене на столі стоїть хлібочок. Я його підводжу до 
столу і кажу: «Синочок, Бог тебе благословляє і я так Фстолу і кажу: «Синочок, Бог тебе благословляє і я так 

Е
стол накритий. Приходим ми з хлібом, з старостами. 

Е
стол накритий. Приходим ми з хлібом, з старостами. 
Нас зустрічають.  [...] Якщо вони согласні, то кажуть: 

Е
Нас зустрічають.  [...] Якщо вони согласні, то кажуть: 
«Да». Тоді ми кладем свій хліб на стіл. Зразу тоді стар

Е
«Да». Тоді ми кладем свій хліб на стіл. Зразу тоді стар
ший староста розрізає хліб на часті. Тоді ми сідаємо. Еший староста розрізає хліб на часті. Тоді ми сідаємо. 

Б ЕБР ЕР ЕЯДАХ ЕЯДАХ [На свЕ[На сватанні] договорилися з хлібом, Еатанні] договорилися з хлібом, 
півлітра чи літр. [Чи  обмінюються хлібом?] Ні. Він Епівлітра чи літр. [Чи  обмінюються хлібом?] Ні. Він 
[хлопець] приходить з хлібом і все. [...] Ідуть з хлібом, Е[хлопець] приходить з хлібом і все. [...] Ідуть з хлібом, 
з рушниками [сватати]. Ідуть два чи чотири свати. [...] Ез рушниками [сватати]. Ідуть два чи чотири свати. [...] 
Молодий іде з двома хлібами до молодої. [Чи  переЕМолодий іде з двома хлібами до молодої. [Чи  пере
пиняють молодого біля воріт?] Це вже як вийдуть з Епиняють молодого біля воріт?] Це вже як вийдуть з 
розписи. Хто ставить табурет, хліб і сіль. Хто ставить Ерозписи. Хто ставить табурет, хліб і сіль. Хто ставить 
воду.  [...] Мама приносила вінок на хлібові. Рушник, Еводу.  [...] Мама приносила вінок на хлібові. Рушник, 
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і дочка, і онук – самі рідненькі. Йшли, роздавали, від-
давали людям. Тільки шо тепер батюшка каже, шо не 
правильно, як даєш на дорозі, тільки на кладбищі тре-
ба віддати людині. [...] Печуть булочки. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Пекли] калачі. Калач невеликий. 
Калач пікся молодому. Із цим калачом через неділю 
приходять до батьків з вечерею і приносять цей калач. 
Молодій печуть караваєць. Малий караваєць печуть 
і печуть великий каравай. Но каравай розрізається 
всім людям, а короваєць остається молодій. Як ідуть 
до розписі, то вона повинна іти з коровайцем. Раніше 
так було. Зараз я й не чула, щоб так було. [Коли пе-
кли калач і коровай?] В суботу. Раніше ж було весілля 
в неділю і в понеділок. Оце в суботу печуть коровай. 
Сходяться, просять [на]  коровай спеціально чотири 
чи шість жінок. Таких жінок беруть, щоб жили в сім’ї 
злагоджено, не розвідниці, нічого. Ну, перший раз як 
вони побралися, отаких вибирають жінок. Розчиня-
ють цей коровай, батьки благословляють. Розчиня-
ли, ждуть потім, поки він зійде, потім місять, теж оці 
чотири чи шість жінок. [Чи піднімали вгору діжку?] 
Не діжу. Ночви. Такі здорові. Спеціально це вони для 
тіста. Такі для короваю, для всього. [...] [Як запрошу-
вали на весілля?] З калачами ходили до самих таких 
рідних, близьких. Залишали в хаті калач. [...] Калиною 
[прикрашали коровай]. Коровай гарно роздавали. То 
два хлопці, тарілочки зав’язані носовими платочками. 
І спеціально, цей самий старший – староста – ріже ко-
ровай. От йому як несуть коровай, як же ж співали! 
[...] Тепер печуть [коровай, а  раніше] калачі пекли  – 
і  там, і  там [і  в  молодого, і  в  молодої]. [Коли пекли 
калачі?] Наперед, ще до весілля. [...] Я як, примерно, 
в [19]47 році віддавалася, після голодного году. Голод, 
холод, шо там ні калачів, ні короваю. Хто там його 
пік, того короваю? Отак трошечки...  [...] До свадьби 
обикновенно ми починаєм готовитись у неділю. По-
чинаємо пекти пряники, хрусти варить, все-все. А вже 
в середу ріжемо гусей, свиней, курей, хто шо має. [...] 
Раніше у нас дарували калача, ну тільки старостам, ку-
мам, більше нікому. А зараз [печуть] каравай. І у нас 
батьки сватам дарували калача. [Калачів пекли стіль-
ки, скільки] сватів. [Хто пік калачі?] Положено, щоб 
мама пекла. Женихова мама, нєвєсти мама. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Чи  раніше готували на весілля 
борщ?] Да. [Що ще готували?] Голубці, налисники. [...]
Бігус, голубці, печенків, вишні. Борщ в нас не варили. 
[Чи подавали студену рибу?] Трудно було. У кого була, 
у кого не було. У нас риби не було. [...] Такі пряники пе-
кли з повидла. Пиріжки пекли. Всьо-всьо, і зараз готов-
лять. [...] [Куди йшли після реєстрації шлюбу?] До мо-
лодої, [там] гуляли. І це поки всі страви не видадуть. 
[Яка була остання страва?] Кампот, а де кісіль варили. 
Я кісіль варила. Колись пекли пироги, а зараз ставлять 
пряники. А колись – пироги. Наклали здорову миску 
пирогів і все, і будьте здорові. [...] Тоді ідуть до моло-
дого. Усі ті гості молодої, молодого, усі ідуть до моло-
дого – і знову починається така сама п’янка, тільки то 
пізніше – часа в три ночі. Хто скільки там видержить. 
А тоді вже на другий день приходять. [...] В понеділок 
приходять на забори. Молоді собираються і несуть сні-
дати до свекрухи. Тут вже починається бабське весіл-
ля.  [...] Курей не ловили, а  просто на забори придане 
забирали і везли чи несли. А тоді приходять, ставили 
все, що принесли, сніданок ставили на стіл. І всіх са-

жають за стіл. [...] Раньше страви готовились обикно-
венні: капуста, у нас кажуть «бігус», з котлетами, карто-
шка з м’ясом, голубці, холодець, молоко, ягоди. А тепер 
більше сімдесяти страв готовлять. [Молоко – це молоч-
ний кисіль?] Да. [А ягоди?] Вишневий кисіль. [Що за-
раз готуєте?] На гаряче ми готовимо капусту, котлєти, 
варимо кутики, або пончики, кладем до м’яса – це на 
жаркоє считається. Тоді кладемо ми голубці, налісни-
ки, перець фарширований – оце іде на гарячі страви. 
А на холодну страву у нас уже стільки всього, шо я вам 
не можу даже сказати. Рибу жаримо, кури жаримо, коп-
тимо кури, гусі. Риба жарена, риба фарширована, рибу 
коптимо тоже самі. Фаршируєм поросята маленькі. Ро-
бимо пальчики. [Що таке «пальчики»?] Биточки б’єм, 
а потім накладаєм капусти чи цибулю с салом і скру-
чуєм. [Що ще?] Яїчко в м’ясі. Яічко ми розрізаєм по-
полам, вибираємо жовток, туди кладем цибулю жарену 
з часником. Хто хоче – саму цибульку, хто – з часни-
ком. І стулив це яїчко докупи, і тоді це м’ясо, таке саме, 
як на биточки, звиваєм і обжарюємо в олії. Це кажуть 
«яїчко в кожусі». Тоді ще ми готовимо желє, заливне. 
Салати обізатєльно. Сибірський салат ми робимо. Ось, 
наприклад, колбаса варьонка. Ріжем дуже потюсеньки-
ми скибочками і ріжемо цибульку пополам, і так ріже-
мо, щоб вона розсипалась, такими длінними кусочка-
ми. Замачуємо на дві години в уксусі з водою і в солі, 
вона робиться м’якенька, тоді ми проціжуємо. Тоді дві 
чашки ковбаси, дві чашки цибулі, це все перемішуємо 
і подаєм на стіл. Люди його дуже охоче їдять. «Олів’є» 
робим, «Шубу» робимо, буває, шо вінігрєт, ну це дуже 
рідко. Робимо «Корейку». У нас тільки торти, пряники, 
хрусти [печуть]. Раньше шишки були.  [...] Посадили, 
дали, например, перве і бігос там, картошку з м’ясом чи 
пончики, кутики і дали голубці. А за голубцями начи-
нають [гості дарувати подарунки]. У нас каравай стоїть 
на столі, і  ріжуть каравай. Раніше у нас давали кала-
чі [кожному гостю, який дарував]. Калач і хустка. [...] 
[Музикам] батько дає гроши, бутилку водки, рушник 
і хліб.

ШАНУВАННЯ КУХАРКИ І тоді все, кончається свадьба, 
як почастували вже жєниха, в самий перед називають, 
шо в нас є кухарка, така і така. Батьки [кажуть]: «Же-
них і нєвєста хочуть подарувати кухарку». Дарують 
на плаття, хустку, хліб і гроші. А тоді як кухарка йде, 
то вони їй напихають сумки, шо вона єлі іде: і капчені 
гуси, індики, водки, конфети, пряників. [...] Свадьби я 
робила, у одного тільки в Луполово я кухарила, було 
дуже тяжко, у голови ковгоспу було п’ятсот душ. А в 
Сабатинівці я кухарила вже з її мамою, з  невісткою 
своєю, тоже там було чотириста п’ятдесят [осіб]. 

ПОМИНКИ Коливо. Зараз рис відварюють, [а раніше –] 
пшеницю. З медом. А як нема меду, то з цукром. Але 
прикрашали його цукерками, там і хрестик виставля-
ли. І зараз так же. [...] Борщ на Погребіння готовили. 
І зараз печуть, і тоді пекли [калачі]. В обід, як уже при-
йшли, то вже скільки вже прийшли, чи сто душ, чи 
більше, то всім калачі давали. Тільки то ми вже купля-
ли сюда. А  тепер булки печуть.  [...] Например, якщо 
обмивали чоловіка, я  даю їм на похорон, осьо руш-
ник махровий і хлібина. Це у нас всєгда. Давно. У нас 
раньше було, ще як покойна бабушка померла моя, 
то у нас давали калачі, а тепер у нас печуть булочки. 
Хто хоче – булочки і три пряники, і носовий платочок. 
Кожному, хто приходить на дев’ятий і на сороковий 
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І
Раніше у нас дарували калача, ну тільки старостам, ку

І
Раніше у нас дарували калача, ну тільки старостам, ку
мам, більше нікому. А зараз [печуть] каравай. І у нас Імам, більше нікому. А зараз [печуть] каравай. І у нас 
батьки сватам дарували калача. [Калачів пекли стільІбатьки сватам дарували калача. [Калачів пекли стіль
ки, скільки] сватів. [Хто пік калачі?] Положено, щоб Іки, скільки] сватів. [Хто пік калачі?] Положено, щоб 
мама пекла. Женихова мама, нєвєсти мама. Імама пекла. Женихова мама, нєвєсти мама. 

[Чи  рІ[Чи  раніше готували на весілля Іаніше готували на весілля 
борщ?] Да. [Що ще готували?] Голубці, налисники. [...]Іборщ?] Да. [Що ще готували?] Голубці, налисники. [...]
Бігус, голубці, печенків, вишні. Борщ в нас не варили. ІБігус, голубці, печенків, вишні. Борщ в нас не варили. 
[Чи подавали студену рибу?] Трудно було. У кого була, І[Чи подавали студену рибу?] Трудно було. У кого була, 

М
[...] Тепер печуть [коровай, а  раніше] калачі пекли  – 

М
[...] Тепер печуть [коровай, а  раніше] калачі пекли  – 
і  там, і  там [і  в  молодого, і  в  молодої]. [Коли пекли 

М
і  там, і  там [і  в  молодого, і  в  молодої]. [Коли пекли 
калачі?] Наперед, ще до весілля. [...] Я як, примерно, 
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калачі?] Наперед, ще до весілля. [...] Я як, примерно, 
в [19]47 році віддавалася, після голодного году. Голод, 

М
в [19]47 році віддавалася, після голодного году. Голод, 
холод, шо там ні калачів, ні короваю. Хто там його 

М
холод, шо там ні калачів, ні короваю. Хто там його 
пік, того короваю? Отак трошечки...  [...] До свадьби 
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пік, того короваю? Отак трошечки...  [...] До свадьби 
обикновенно ми починаєм готовитись у неділю. По
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обикновенно ми починаєм готовитись у неділю. По-

М
-

чинаємо пекти пряники, хрусти варить, все-все. А вже Мчинаємо пекти пряники, хрусти варить, все-все. А вже 
в середу ріжемо гусей, свиней, курей, хто шо має. [...] Мв середу ріжемо гусей, свиней, курей, хто шо має. [...] 
Раніше у нас дарували калача, ну тільки старостам, куМРаніше у нас дарували калача, ну тільки старостам, ку
мам, більше нікому. А зараз [печуть] каравай. І у нас Ммам, більше нікому. А зараз [печуть] каравай. І у нас 
батьки сватам дарували калача. [Калачів пекли стільМбатьки сватам дарували калача. [Калачів пекли стіль
ки, скільки] сватів. [Хто пік калачі?] Положено, щоб Мки, скільки] сватів. [Хто пік калачі?] Положено, щоб 
мама пекла. Женихова мама, нєвєсти мама. Ммама пекла. Женихова мама, нєвєсти мама. 

аніше готували на весілля Маніше готували на весілля 

Ф
рідних, близьких. Залишали в хаті калач. [...] Калиною 

Ф
рідних, близьких. Залишали в хаті калач. [...] Калиною 
[прикрашали коровай]. Коровай гарно роздавали. То 

Ф
[прикрашали коровай]. Коровай гарно роздавали. То 
два хлопці, тарілочки зав’язані носовими платочками. 

Ф
два хлопці, тарілочки зав’язані носовими платочками. 
І спеціально, цей самий старший – староста – ріже ко ФІ спеціально, цей самий старший – староста – ріже ко- Ф-
ровай. От йому як несуть коровай, як же ж співали! Фровай. От йому як несуть коровай, як же ж співали! 
[...] Тепер печуть [коровай, а  раніше] калачі пекли  – Ф[...] Тепер печуть [коровай, а  раніше] калачі пекли  – 
і  там, і  там [і  в  молодого, і  в  молодої]. [Коли пекли Фі  там, і  там [і  в  молодого, і  в  молодої]. [Коли пекли 
калачі?] Наперед, ще до весілля. [...] Я як, примерно, Фкалачі?] Наперед, ще до весілля. [...] Я як, примерно, 
в [19]47 році віддавалася, після голодного году. Голод, Фв [19]47 році віддавалася, після голодного году. Голод, Ф

наприклад, колбаса варьонка. Ріжем дуже потюсеньки

Ф
наприклад, колбаса варьонка. Ріжем дуже потюсеньки
ми скибочками і ріжемо цибульку пополам, і так ріже

Ф
ми скибочками і ріжемо цибульку пополам, і так ріже
мо, щоб вона розсипалась, такими длінними кусочка

Ф
мо, щоб вона розсипалась, такими длінними кусочка
ми. Замачуємо на дві години в уксусі з водою і в солі, 

Ф
ми. Замачуємо на дві години в уксусі з водою і в солі, 
вона робиться м’якенька, тоді ми проціжуємо. Тоді дві 

Ф
вона робиться м’якенька, тоді ми проціжуємо. Тоді дві 
чашки ковбаси, дві чашки цибулі, це все перемішуємо Фчашки ковбаси, дві чашки цибулі, це все перемішуємо 
і подаєм на стіл. Люди його дуже охоче їдять. «Олів’є» Фі подаєм на стіл. Люди його дуже охоче їдять. «Олів’є» 
робим, «Шубу» робимо, буває, шо вінігрєт, ну це дуже Фробим, «Шубу» робимо, буває, шо вінігрєт, ну це дуже 
рідко. Робимо «Корейку». У нас тільки торти, пряники, Фрідко. Робимо «Корейку». У нас тільки торти, пряники, 
хрусти [печуть]. Раньше шишки були.  [...] Посадили, Фхрусти [печуть]. Раньше шишки були.  [...] Посадили, 
дали, например, перве і бігос там, картошку з м’ясом чи Фдали, например, перве і бігос там, картошку з м’ясом чи 
пончики, кутики і дали голубці. А за голубцями начиФпончики, кутики і дали голубці. А за голубцями начи
нають [гості дарувати подарунки]. У нас каравай стоїть Фнають [гості дарувати подарунки]. У нас каравай стоїть 
на столі, і  ріжуть каравай. Раніше у нас давали калаФна столі, і  ріжуть каравай. Раніше у нас давали кала

Е
з часником. Хто хоче – саму цибульку, хто – з часни

Е
з часником. Хто хоче – саму цибульку, хто – з часни
ком. І стулив це яїчко докупи, і тоді це м’ясо, таке саме, 

Е
ком. І стулив це яїчко докупи, і тоді це м’ясо, таке саме, 
як на биточки, звиваєм і обжарюємо в олії. Це кажуть 

Е
як на биточки, звиваєм і обжарюємо в олії. Це кажуть 
«яїчко в кожусі». Тоді ще ми готовимо желє, заливне. 

Е
«яїчко в кожусі». Тоді ще ми готовимо желє, заливне. 
Салати обізатєльно. Сибірський салат ми робимо. Ось, ЕСалати обізатєльно. Сибірський салат ми робимо. Ось, Енаприклад, колбаса варьонка. Ріжем дуже потюсенькиЕнаприклад, колбаса варьонка. Ріжем дуже потюсеньки
ми скибочками і ріжемо цибульку пополам, і так ріжеЕми скибочками і ріжемо цибульку пополам, і так ріже
мо, щоб вона розсипалась, такими длінними кусочкаЕмо, щоб вона розсипалась, такими длінними кусочка
ми. Замачуємо на дві години в уксусі з водою і в солі, Еми. Замачуємо на дві години в уксусі з водою і в солі, 
вона робиться м’якенька, тоді ми проціжуємо. Тоді дві Евона робиться м’якенька, тоді ми проціжуємо. Тоді дві 
чашки ковбаси, дві чашки цибулі, це все перемішуємо Ечашки ковбаси, дві чашки цибулі, це все перемішуємо 
і подаєм на стіл. Люди його дуже охоче їдять. «Олів’є» Еі подаєм на стіл. Люди його дуже охоче їдять. «Олів’є» 
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день. А у похорон тільки дають, хто обмивав, хто яму 
копав.  [...] Раньше на похорон у нас готували: борщ, 
капуста, картошка з м’ясом, холодець і більше нічого. 
Зараз то, що на свадьбах, то готовлять на похорон. [...] 
Це якщо я з батюшкою ховаю, то я повинна зварити 
коливо. І раніше оце коливо варили. З пшениці вари-
ли. А тепер хто там ту пшеницю варе. Коливо зварили 
з рису, [прикрасили] конфетами і на цьому всьо. [Яка 
остання страва?] У нас кисєль молочний і кисель ви-
шньовий. [...] Чи мама, чи я стоїм на кладбищі з хлі-
бом і рушником – покойника встрєчаєм. [...] У нас там 
у Дубинові, шо я встрєчаю само собою. Як виводити 
покойника, я довжна вийти до воріт, поставити хліб з 
рушником і дати комусь той хліб з рушником. [...] Та й 
тоді на сорок дней вже люди пообідали. [...] Під пахвом 
несуть [хліб]. І осьо донесла до поворота, тому бабка, 
тому дєдка – та й віддають усьо. Рідня [несе]. [...] [На 
похорон неодружених пекли] булочки. 

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ  Готовили зажарку таку, 
м’ясця укришували, щоб було жирненьке, сало, пер-
чику туди, всього, та й перемішали, і свіжої цибульки 
туди. Такий добрий був бігусок. З капустою. Обмащу-
вали цю капусту усім. Я все врем’я квасяну робила, і в 
нас люди роблять квасяну [капусту]. Води не нада. Тоді 
олійки, всього, та й перемішали – і воно жирнесеньке 
таке. І в піч.  [...] Холодець. Картоплянички – з сирої 
[картоплі]. Терли картоплю. І «картоплянички», і «де-
руни» [називають]. До бігуса котлети давали. Бігус і 
котлєти, там чотири-п’ять котлеток. А до м’яса – де-
рунчики ці. [...] Голубчики робили і зараз роблять. І на 
поминки там готовлять.  [...] Студять [рибу]. Раніше, 
Боже мій. Мій чоловік ловив отакі щуки. Я стільки на-
студювала тарілок! І нажарювала, і студила.

ПАСТУХ Це до війни, но у каждого була коровка. На-
ймали пастухів, платили, годували. Приходила оче-
редь, то кормили. А тоді вже даже двох-трьох коров 
держали. 

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО [Чи святкують 
Покрову?] Да. Всі люди з’їжжаються і ідуть до других. 
Ті – до тих, ті – до тих, – святкують. А у нас Казанська 
Божа Матір. «Празник» [кажуть]. Родичів ніхто не за-
прошує, родичі довжні самі приїзжати. Вгощаємся.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ В  1947  [році], я  по-
мню, сама їла бур’янчик, либідку рвали, рапушки в 
Бузі збирали. Оце ж так люди і виживали. А вже як 
житечко було посіяно на городі, то вже жали те жи-
течко і терли. Терли, терли та й млинці пекли. Мама 
вже в макітерці товкла, і це вже в нас був настоящий 
хліб. То так і не повмирали. [У 1933 році був хороший 
голова.] Варив тоді в котлі. Яврович тоді був головою, 
я помню. Оце в котлі варять, дають робочим. І скільки 
дітям давав! Щоб діти щось похлебали. І муку, і сою 
давав, – що він тільки не доставав, щоб люди вижили. 
Але багатенько дітей і вмерло.

ГОСТИНА (ПРОВОДИ В АРМІЮ) От осьо, напримєр, 
начинається на самий перед, приїзджає, музика грає, 
починають гості сходитись. Мати з батьком бере 
перев’язує допризивника рушником. Мама – хусткою, 
а батько – рушником. А тоді є брат, бабушка, дєдуш-
ка – перев’язують. І тоді всі приглашонні, які є, і всі 
перев’язують. Всі-всі перев’язують. Рушниками, хуст-
ками, матерієй. Дівчата лєнтами перев’язують і хлопці 

лєнтами, а всі жонаті перев’язують цим. [...] А тоді са-
довлять за первий стіл – за холодний. У нас всєгда пер-
вий – холодний. Посадили за холодний стіл, посиділи, 
поспівали там, вийшли на танець, танцюють. Тоді са-
довлять за гарячий. І як уже дали голубці, например, 
осьо я іду в армію сьогодні, а він – через неділю, і він 
як старший бере банку трьохлітрову і  каже: «Люди 
добрі, давайте скидаємось нашему солдату на пісню!». 
І це з банкою він виходе, люди сидять за столом, а він 
собі підходе. Хто п’ять, хто десять, хто двадцять, хто 
руб, а хто нічого не кидає. Він сидить за столом з руш-
ником і хусткою, шо батьки перев’язалі, і  з лєнтою, 
яка дівчина перев’язала. Якщо є в нього дівчинка, то 
мама довжна пов’язати дівчині хустку. А тоді вже ви-
ходять вони зі стола. Вже, як кажуть, часи підходять 
їхать до воєнкомата, заводять його [в]  хату, беруть 
хлопці його ведуть до воріт, тоді вертаються раз, тоді 
другий, а тоді третій. На третій раз мама тоже його по-
сипає і конфетами, пряниками Коли його третій раз 
виводять, два хлопця чи дві дєвочки стають на по-
розі, він тільки іде за порог, і вони дві тарілки розби-
вають. А тоді на воротях розбивають бутилки. Йому 
[призовнику] дають ковбасу, курку копчену, пряники, 
конфети. 

с. Луполове
Записала Г. Бондаренко в липні 2002 р.  

у c. Луполове Ульяновського р-ну Кіровоградської обл.  
від Зайченко Ольги Мануїлівни, 1915 р. н.,  

та Маєської Ольги Григорівни, 1912 р. н.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Я в голодовку мучи-
лась з дєтьми. Всьо їли, буряни їли, і люди людей їли, 
собаків, і всьо було, коней їли люди, скулькі ловили, 
бурякове насіння їли [мовиться про 1947  р.]. Вже в 
мене чоловіка не було. Бєдні, канавки копали, борони 
тягали. Триста грам хліба получу та й прийду додому 
і дітям віддам. Борони тягали, коровами робила, во-
зила на Ульяновку буряки, копали копачами, серпами 
жали, косами косили. Словом, все робили, а тепер так 
не роблять. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Хто 
шо мав. Паску пекли, карашанки красили. Як є ков-
баска, йшли до церкви святили, а як нема, то так і було, 
а вже як стало лучше, тоді все було. Писали [писанки]. 
Була моя мама понімала, ой, гарні були писанки. Роз-
ове таке – дуже гарно моя мама писанки робила. Це 
вони на сорок дней писали, це вже сходяться до них 
молоді дівчата, пишуть писанки. Бо це хлопці кажуть, 
а вони і пишуть, по два дні писали. [Треба було хлоп-
цям дарувати писанки?] Да, хлопцям платочки і всьо 
це хлопцям дарували колись. На Великдень. [Дівчина 
дарувала хлопцеві] дві писанки.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Рушник, хліб і горілку [несуть сва-
ти]. [...] Це як мають одягати [молоду на весілля], на 
хлібину вінок [кладуть], тоді бере та дружка з того 
хліба і кладе їй на голову. [...] [Як свекруха зустрічала 
молоду?] З хлібом старі на порозі стоять, і вони при-
ходять, вклоняються їм, і вони беруть тоді за хустину, 
і заводять в хату. [Куди дівали вінок, коли знімали з 
молодої?] А вінок – на хліб. А тоді вінок клали в образ, 
не з веліном, а сам віночок тот. І стоїть він там, скільки 
може стояти.

БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ  РАЙОН
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І ПРЕСТОЛЬ І ПРЕСТОЛЬН ІН
Покрову?] Да. Всі люди з’їжжаються і ідуть до других. ІПокрову?] Да. Всі люди з’їжжаються і ідуть до других. 
Ті – до тих, ті – до тих, – святкують. А у нас Казанська ІТі – до тих, ті – до тих, – святкують. А у нас Казанська 
Божа Матір. «Празник» [кажуть]. Родичів ніхто не заІБожа Матір. «Празник» [кажуть]. Родичів ніхто не за
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мню, сама їла бур’янчик, либідку рвали, рапушки в Імню, сама їла бур’янчик, либідку рвали, рапушки в 
Бузі збирали. Оце ж так люди і виживали. А вже як ІБузі збирали. Оце ж так люди і виживали. А вже як 
житечко було посіяно на городі, то вже жали те жиІжитечко було посіяно на городі, то вже жали те жи
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Записала Г. Бондаренко в липні 2002 р.  ФЗаписала Г. Бондаренко в липні 2002 р.  
у c. Луполове Ульяновського р-ну Кіровоградської обл.  Фу c. Луполове Ульяновського р-ну Кіровоградської обл.  

від Зайченко Ольги Мануїлівни, 1915 р. н.,  Фвід Зайченко Ольги Мануїлівни, 1915 р. н.,  
та Маєської Ольги Григорівни, 1912 р. н.Фта Маєської Ольги Григорівни, 1912 р. н.
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ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ В  п’ятницю коровай пекли. Баба 
робила. [...] Раньше з калачами [запрошували на весіл-
ля], а потом уже стали з записками. Залишали [калач]. 
Калачі гарні подвойні, потройні. Вони складаються на 
купку, так такі гарні. Сажають на лопату, а тоді один 
на другий – і вони такі хороші, сладєнькі получають-
ся. Високі, бо вони потрійни. На кусочки [розрізали], 
роздавали кожному по кусочку. [...] Як кликали на по-
чесну, тоді кусочок короваю давали.

ПОМИНКИ [На похорон печуть] булочки. А колись так 
не було. Колись тако давали конфети, прянички і всьо. 
А тепер печемо булочки. От у мене син як умер, то бу-
лочки пекли і на дев’ять днєй, і на сорок днєй, і на пів-
года, і на год, і на два.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Покрова. «Празд-
ник» [кажуть]. [Чи запрошують людей із другого 
села?] Ну конєшно, як ідуть люди до церкви, то за-
бирають. Да. Та й дають їм їстачки, шоб вони поїли, 
а тоді вони ідуть собі до церкви. А ці вже гості збира-
ються, вже зі своїми рідними. 

ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН
с. Таужне

Записала Т. Величко 24 липня 2008 р. у с. Таужне  
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.  

від Каракоші (Лихенко) Галини Петрівни, 1935 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Чи ро-
били калиту?] На Андрея? Да. Тісто місять таке, здоб не 
роблять. Дірку роблять, тоді печуть, тоді чіпляють на 
мотузок. А тоді на коцюбі їдуть. [Хлопці чи дівчата?] 
Всі їдуть. І  в сажу. Засміялась коло калити,  – в  сажу. 
Ніззя сміятися. Каже: «Пане брате, їду калиту кусати. – 
А я буду кресати. А я буду кусати. А я буду кресати. А я 
буду кусати». Як засміялася, то як укреше цею мийкою, 
замурзає, сміються! [Це молодь таке робила?] Да. То на 
Андрея робили балабушки і клали на стілець, зачиняли 
двері і кликали собаку. Там дівчата збиралися. Кожна 
собі робила балабушку, брали табуретку, клали, кожна 
свій знає. І кликали собаку. Собака прибігає: чий пер-
ший вхопить, та перша замуж вийде. І він прибіг, і чий 
вхопив, та і вийде вперед замуж. Да, і це правда була. І я 
була так зробила з своїми дівчатами. Между ними сама 
перша вийшла. [...] Різдво. Готуємо ми кутю, вареники, 
рибу холодимо. На другий день  – м’ясо, а  на Святий 
вечір  – вареники із капустою, картошкою, фасольою, 
вишнею. Треба, щоб дванадцять страв було. Але ми ж 
його не виконуємо, вже не можемо.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» [Перед Різдвом] вечеру 
носять. Їсти приносять. Діти до нас приносять вече-
ру. Ми їм подарки даємо, шо купили, хто шо має. Хто 
скільки має, скільки дасть. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ха. Печемо паску, крашанки красимо. До церкви йде-
мо, святить батюшка, приходимо з церкви, сідаємо, 
обідаємо. Свячене їмо вже, крашанки. Ковбаса. А це 
ми постимо до Пасхи, а вже свячене їмо. [Які Ви пече-
те паски?] Здобні печемо, в каструльках, кругла, висо-
ка, зверха посипаємо, а то на ній видєлуємо ше квіточ-
ки такі. [Раніше теж посипали?] Да. Хто мав чим. Як 
купимо. Купляємо. Хто пшеньцом таким. А  то били 
яїчко та й мастили зверха. Збили яїчко і білок. [Скіль-

ки пасок печете?] А хто скільки хоче: і п’ять, і шість. То 
комусь треба дати, то дітям дамо, то бідним. Як воно 
не спекло, то треба їм дати. [Чим фарбуєте крашан-
ки?] Цибулі осьо шелухиння назбирали, і  вони такі 
красіві – коричневі. Приходять із церкви, самій первій 
відрізають цілушку і дають корові. [Навіщо?] Не знаю. 
Знаю, що моя мама давала корові. А я вже, скільки не 
тримали ми корову, не відрізала, не давала. Чи шоб до 
корови не було ніяких. Колись казали, шо то відьми 
ходили. Да. Я їх не бачила, але казали. Відьми ходять 
до коровів та відбирають молоко. Вже за нашої пам’яті 
цього не було. [Що робили із шкаралупою із свячених 
яєць?] Викидали в мусорку, не сохраняли.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У  нас лиш коровай. Коровай рі-
жуть і роздають. І калачі печуть. Калачі печем отдєль-
но, рідним даруємо калача. І коровай. [Пекли і в моло-
дої, і в молодого?] Да. Ті – своїм родичам, а ті – своїм 
родичам. [] А в четвер [пекли]. [У неділю вже грали 
весілля?] Да. [Хто пік короваї?] А то така, шоб не роз-
ходилася, у парі жила. Перев’язують їх лянтами, спі-
вають. [Які пекли калачі?] Калачі прямо як у магазині. 
А для нівести печуть. Тоже з шишками виробляють. 
Нівесті – калачі. В нас же ж нівеста з калачами. Свічки 
в калача. Іде вона до розпісі, і там дають калачі її вже. 
Як розпишуть, наша, председатєльша, шо розписує, 
дає їй калачі і свічки. Круглі [короваї], здорові. Два 
дружби несе. На плечах перев’язують червоною лян-
тою і несе на плечах. Другий дружба несе гільце [Кому 
перев’язували плечі?] А дружбану. 

ПОМИНКИ Коливо це в нас готують, як умре. Це ка-
жуть на нього «коливо». До церкви йдемо поминати 
померших, тоже варимо коливо. Беремо пшеницю, 
варимо, а тоді солодимо сахаром і до церкви несемо. 
Обіди як робимо за покойніка, тоже варимо коливо. 
Ми як робимо обіди, то обід робимо (це в день по-
хорону), ше [в] девять день робимо, в сорок день ро-
бимо, в  год робимо. Ми ж коли призиваємо сусідів, 
готовимо. А їм даєм додому подарки, робимо пакунки 
такі. Платочок, прянік, булочка, зав’язали в пакетик 
кожному. Чи сорок, чи пійсят душ. [Люди самі прихо-
дять на поминки, чи їх запрошують?] Нє, ми просимо. 
[А на похорон самі приходять?] Да. [Чи багато людей 
приходить?] Може, багато, а може, і мало, як за кого. 
Як умерло багате, то зійдуться багато. Каже: «Вмер бо-
гатир, зійшовся весь мир, вмер бідняк, лиш піп і дяк».

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [У які дні помина-
ють померлих?] Поминальна субота є. А ці суботи, це 
перед Пасхою самою. Поминальна субота. І осьо перед 
Петром було. Тоже була поминальна субота. [А Прово-
ди?] Це після Пасхи через тиждень. Проводи. На клад-
біщє в нас усі [йдуть], батюшка править. Він у церкві 
править, а тоді приходить батюшка на кладбіще. Під-
носимо ми йому всі книжечки за помершими. Він там 
читає, а ми вже кладем паску, подарки кладем. Потім 
на машину грузить, везе в дом пристарелих, дітям 
везе в інтернат. Є, шо беруть, шо виносять їсти, пря-
мо на кладбіщє, там сідають, тамо на кладбіщі їдять 
[коли Проводи]. [Що зазвичай готують?] Усьо. І м’ясо, 
і буженина, там і блінчики, і голубчики, і налисники. 
[Крашанки і паски теж приносили на кладовище?] Да, 
на Проводи. Свіжі спеціально красимо, там роздаємо 
людям. Єдно другому дає, бо всі виносять. Столики 
поробили, призивають до столиків. [Ваша мати теж 
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А я буду кресати. А я буду кусати. А я буду кресати. А я 
буду кусати». Як засміялася, то як укреше цею мийкою, Мбуду кусати». Як засміялася, то як укреше цею мийкою, 
замурзає, сміються! [Це молодь таке робила?] Да. То на Мзамурзає, сміються! [Це молодь таке робила?] Да. То на 
Андрея робили балабушки і клали на стілець, зачиняли МАндрея робили балабушки і клали на стілець, зачиняли 
двері і кликали собаку. Там дівчата збиралися. Кожна Мдвері і кликали собаку. Там дівчата збиралися. Кожна 
собі робила балабушку, брали табуретку, клали, кожна Мсобі робила балабушку, брали табуретку, клали, кожна 
свій знає. І кликали собаку. Собака прибігає: чий перМсвій знає. І кликали собаку. Собака прибігає: чий пер
ший вхопить, та перша замуж вийде. І він прибіг, і чий Мший вхопить, та перша замуж вийде. І він прибіг, і чий 
вхопив, та і вийде вперед замуж. Да, і це правда була. І я Мвхопив, та і вийде вперед замуж. Да, і це правда була. І я 
була так зробила з своїми дівчатами. Между ними сама Мбула так зробила з своїми дівчатами. Между ними сама 
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ну Кіровоградськ Фну Кіровоградської обл.  Фої обл.  ну Кіровоградської обл.  ну Кіровоградськ Фну Кіровоградської обл.  ну Кіровоградськ
від Каракоші (Лихенко) Галини Петрівни, 1935 р. н. Фвід Каракоші (Лихенко) Галини Петрівни, 1935 р. н.

О ЦИКЛУ ФО ЦИКЛУ [Чи ро Ф[Чи ро- Ф-
били калиту?] На Андрея? Да. Тісто місять таке, здоб Фбили калиту?] На Андрея? Да. Тісто місять таке, здобне Фне
роблять. Дірку роблять, тоді печуть, тоді чіпляють на Фроблять. Дірку роблять, тоді печуть, тоді чіпляють на 
мотузок. А тоді на коцюбі їдуть. [Хлопці чи дівчата?] Фмотузок. А тоді на коцюбі їдуть. [Хлопці чи дівчата?] 
Всі їдуть. І  в сажу. Засміялась коло калити,  – в  сажу. ФВсі їдуть. І  в сажу. Засміялась коло калити,  – в  сажу. 
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Ф
дружби несе. На плечах перев’язують червоною лян
тою і несе на плечах. Другий дружба несе гільце [Кому Фтою і несе на плечах. Другий дружба несе гільце [Кому 
перев’язували плечі?] А дружбану. Фперев’язували плечі?] А дружбану. 

ПОМИФПОМИНФНКИФКИ КоФКоливо це в нас готують, як умре. Це каФливо це в нас готують, як умре. Це ка
жуть на нього «коливо». До церкви йдемо поминати Фжуть на нього «коливо». До церкви йдемо поминати 
померших, тоже варимо коливо. Беремо пшеницю, Фпомерших, тоже варимо коливо. Беремо пшеницю, 
варимо, а тоді солодимо сахаром і до церкви несемо. Фваримо, а тоді солодимо сахаром і до церкви несемо. 
Обіди як робимо за покойніка, тоже варимо коливо. ФОбіди як робимо за покойніка, тоже варимо коливо. 
Ми як робимо обіди, то обід робимо (це в день поФМи як робимо обіди, то обід робимо (це в день по
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весілля?] Да. [Хто пік короваї?] А то така, шоб не роз
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весілля?] Да. [Хто пік короваї?] А то така, шоб не роз
ходилася, у парі жила. Перев’язують їх лянтами, спі

Е
ходилася, у парі жила. Перев’язують їх лянтами, спі
вають. [Які пекли калачі?] Калачі прямо як у магазині. Евають. [Які пекли калачі?] Калачі прямо як у магазині. 
А для нівести печуть. Тоже з шишками виробляють. ЕА для нівести печуть. Тоже з шишками виробляють. ЕНівесті – калачі. В нас же ж нівеста з калачами. Свічки ЕНівесті – калачі. В нас же ж нівеста з калачами. Свічки 
в калача. Іде вона до розпісі, і там дають калачі її вже. Ев калача. Іде вона до розпісі, і там дають калачі її вже. 
Як розпишуть, наша, председатєльша, шо розписує, ЕЯк розпишуть, наша, председатєльша, шо розписує, 
дає їй калачі і свічки. Круглі [короваї], здорові. Два Едає їй калачі і свічки. Круглі [короваї], здорові. Два 
дружби несе. На плечах перев’язують червоною лянЕдружби несе. На плечах перев’язують червоною лян
тою і несе на плечах. Другий дружба несе гільце [Кому Етою і несе на плечах. Другий дружба несе гільце [Кому 
перев’язували плечі?] А дружбану. Еперев’язували плечі?] А дружбану. 
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носила обід на кладовище в цей день?] Тоже несла на 
цвинтар. І тепер несуть. [Що залишають на могилах?] 
Пряників, конфетів, там застелили і кладуть. А то ба-
гацько ж ходять, циганів, діти там бігають циганів. [Чи 
можна брати алкогольні напої на кладовище?] Хто як. 
Хто є, шо виносить, і лиш самі там п’ють, а хто є, шо 
лиш їсточки, водички покладе. Квіти несемо.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Що із собою брали на сватання?] Бе-
ремо бутиль великий горілки, хліб. Приходимо туди, 
а там вже зготовляно їсти. Перев’язують нас. А ми їм 
приносимо хліб і кажемо: «Ми вам хліб-горілку, а ви 
дайте нам дівку». Він [хлопець] же ж приносить хліб 
покидає, а  вона [дівчина] тоді бере відносить йому 
хліб. Уже вона не згодна йти. [Є  такі дні, коли один 
до одного ходять у гості з хлібом?] Як гості роблю я, 
то приходять до мене в гості з хлібом. Це день наро-
дження роблю я, большенство це день народження ми 
можемо робити з хлібом. [З хлібом приходять гості?] 
Да, з хлібом, там подарок мені – чи на плаття, чи пла-
ток. На весілля несуть  [хліб], а  на похорон  – нє. На 
хрестини  – теж з хлібом. [Що робити із цим хлібом 
на весіллі?] Нічьо. Сушать. Сушили, а то їли, а то роз-
даєм. Бери-но, не печи-но, бо в мене багато є. А всі з 
хлібом ідуть. [Як проводжають хлопця в армію?] Про-
симо, робимо шалаш, просимо багато, усі сходяться. 
Хлопця, який йде у армію, перев’язують рушниками, 
хустками жінки, а дівчата – бантами. Зв’яжуть, а тоді 
скидає, знов нав’язуют. Бо ж молодьожі багато при-
ходить. Сідають за один стіл, сідають за другий стіл. 
Ввечері. А на ранок він уже поїхав. Ше можуть прийти 
поснідати. Солдат виходить з хлібом, і  хто дорогою 
йде, їде машина, з тими зустрівся і віддав, і всьо. [...] 
Колись казала баба. В мене корова дуже ревала і стала 
битися, молока не дає. І я пішла до неї, і кажу: «Бабо, 
скажіть мені, що це таке?» – «Я тобі молока не поверну, 
а ревати вона не буде. Печи хліб і малесенький зроби, 
і всунь вперед в піч саме перве, а потом самий перший 
витягнеш його, там же треба так, щоб витягнути його 
з тих форм. Кинь в криницю, а тоді підеш рано і спій-
ми відром, дай корові – не буде ревати». Шось в неї чи 
молоко забрали, чи очима такими хтось подивився. 
А я зробила отак той хліб, і корова випила, і вже не 
ревла вона, не мукала. Не знаю, чи його примовляти, 
чи його не примовляти. Просто вона тако сказала, шо 
спечи хліб і кинь, а тоді його спійми відром рано. При-
йти набрати води, спійняти його і корові дати, щоб 
вона його з’їла звідти. Та й не буде ревати.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ [Скільки разів за день родина 
їла?] Три рази. Рано поснідали, пообідали, повечеря-
ли. На сніданок шо зварили, суп зварили, чи шо, чи 
лишилося вчорашнє шось. Підігріли його там. Як 
раньше, так і теперечки. [На обід] варимо там карто-
шка, стушили. Борщ. Чи кашу і борщ. Як лишиться це 
саме, то й повечеряємо. Варимо там суп чи картошки 
жарили. Густеньку зварили, пюре зробили. «Пюре» ви 
кажете, а ми – «густенька». На воді. Посолили, попер-
чили та й їмо. [Борщ часто їли?] Щас щодня варимо 
борщ. На день оце борщ.

ХЛІБ [Ви печете хліб чи купуєте?] Сама печу. Десь в сім-
десятому [1970  р.] саме більше купляли, бо не мали 
коли пекти. Норми великі були. Не було і з чого пекти. 
Це тоді було, як Хрущов, Росія, кукурудзи. А там спе-
чуть, а ми йдемо ще ноччу займаємо очередь за хлібом. 

[Ваша мати теж сама пекла?] Да. [Коли Ви вийшли за-
між, то жили зі свекрухою?] Жили. [Хто пік хліб?] Я. 
Розчинила. Вкинула дріжджі, води загріла. Розчинила. 
[Це] раньше. А тоді сходить воно. А тоді місю. Місю, 
місю, а тоді печу. Напалюємо в печі і вкинула там му-
кички, посипала по печі. Воно нагоріло вже, і хліб са-
жаєм. Зараз духовки вже повиходили. Трошечки замі-
сила і печу там два рази, три рази. Зараз лучче стало 
жити. Вже не палимо в печі. А тоді в печі палили. То 
зараз якшо гості, то ми ще ж у печі печем. [У Вас є піч?] 
В кухні. Є надворі піч. Доставали дріжджі. А то робили 
дріжджі. Отам десь трошки дріжджі, а в тих дріжджах 
підбиваємо, кукурудзяної мукички трошки, підбиває-
мо їх, вони сходять. Тоді робимо такі коржики малень-
кі, сушимо їх, а тоді кидаємо ті коржики. Ну, який той 
хліб з тих дріжджів. Тоді пшениці були луччі, було зер-
но іначе. Для нас було і тоді хароше. А тепер... [Скільки 
у Вашої матері було дітей?] Троє. [І  батько] був. [Вас 
було п’ятеро?] Да. [Скільки разів на тиждень Ваша мати 
пекла хліб?] І раз, і два рази. Десіть, вісім, сім [хлібин 
за один раз]. А я вже пекла, коли [вийшла заміж], тоже 
так само. Бо це треба паливо, на паливо було сутужно. 
Це ж треба десь його піти назбирати в полі, щоб напа-
лити. Тоже так само на тиждень раз. Семеро, восьмеро 
хлібів. І хватало. [Зараз Ви скільки печете?] На тиждень 
раз печу цею духовкою. Печемо дві, три духовки. Дітям 
[своїм] трохи даю. Як у них нема, то треба дати, як вони 
не мають часу. [Ваша мати пекла хліб у формочках?] Да. 
[Які були форми?] Кругла з зубцями такими. [Метале-
ва?] Да. [У чому тісто вчиняли?] Діжки такі деревляні. 
В тих діжках. Ми пекли підпалки при полум’ю. Підпа-
лочок можемо спекти. Їсти вже хочемо, а ше хліб поки 
аж всадимо, поки витягнемо, то це зробимо підпалок. 
І на черині у печі і печемо. Це піч, а там черінь. На че-
рінь поклали та й печемо. [Називали] «підпалком». 
[Як окрайці називали?] «Цілушка». [Що про неї каза-
ли?] «На тобі цілушку, щоб тебе хлопці любили». Як я 
дівчинка, на, щоб тебе хлопці любили. Це такий в нас 
обичай. [Де раніше зберігали хліб?] Тако робили по-
личку на стіні, на поличку складали. Застелили [руш-
ником], а тоді зверха прикрили. От там заслоночка є, 
заслоняли. То вже зараз нема. Як у двері входили, і над 
дверима полиці. На полиці там хліб складають. А там 
фіраночка така. Заслоняють, не видно. [З якого борош-
на раніше пекли хліб?] Разова мука була. Просто зараз 
вальці є, якась, що вальцює муку, а раньше була разова, 
лиш помололи, а ще ми вдома сіємо, ще й вдома висів-
ка є. Відкидаємо висівку, все одно він не такий білий, як 
зараз. Зараз мука вже лучча, бо зараз вальці ці роблять. 
[Чи пекли житній хліб?] Житній – да. В вас – «ржаной», 
а в нас так і казали – «житній хліб». По-руски, то я була 
казала, дайте нам житнього хліба, а вона не розбирає. 
Це була в Москві я. А вона не понімає. А тоді там видно 
якийсь понімає, шо я неправильно кажу, ви спрашуйте 
ржаной, вона  ж вам не дасть житнього. [У  які дні не 
можна пекти хліб?] У п’ятницю ніззя. «Хто в п’ятницю 
хліб пече, то з того кров тече». Ніззя, клязьба така, що 
в п’ятницю ніззя. І на свята не печуть у нас, кажуть, що 
ніззя. Хто не вірує, може пекти на свято. [У який день 
краще пекти хліб?] Краще? Понеділок, вівторок, середа, 
четвер, субота. [Крім п’ятниці та неділі?] Да. [Як стави-
лися до хліба?] Берегли хліб. Дуже цінили хліб. Мало 
давали. Раньше діти маленькі хліб цінили, а зараз може 
закинуть. Ну це ж не всі діти. [Що робили з крихтами 
чи хлібиною, якщо впала? Їх не можна було викидати?] 
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витягнеш його, там же треба так, щоб витягнути його 

І
витягнеш його, там же треба так, щоб витягнути його 
з тих форм. Кинь в криницю, а тоді підеш рано і спійІз тих форм. Кинь в криницю, а тоді підеш рано і спій
ми відром, дай корові – не буде ревати». Шось в неї чи Іми відром, дай корові – не буде ревати». Шось в неї чи 
молоко забрали, чи очима такими хтось подивився. Імолоко забрали, чи очима такими хтось подивився. 
А я зробила отак той хліб, і корова випила, і вже не ІА я зробила отак той хліб, і корова випила, і вже не 
ревла вона, не мукала. Не знаю, чи його примовляти, Іревла вона, не мукала. Не знаю, чи його примовляти, 
чи його не примовляти. Просто вона тако сказала, шо Ічи його не примовляти. Просто вона тако сказала, шо 
спечи хліб і кинь, а тоді його спійми відром рано. ПриІспечи хліб і кинь, а тоді його спійми відром рано. При
йти набрати води, спійняти його і корові дати, щоб Ійти набрати води, спійняти його і корові дати, щоб 
вона його з’їла звідти. Та й не буде ревати.Івона його з’їла звідти. Та й не буде ревати.

М
Ввечері. А на ранок він уже поїхав. Ше можуть прийти 

М
Ввечері. А на ранок він уже поїхав. Ше можуть прийти 
поснідати. Солдат виходить з хлібом, і  хто дорогою 

М
поснідати. Солдат виходить з хлібом, і  хто дорогою 
йде, їде машина, з тими зустрівся і віддав, і всьо. [...] 

М
йде, їде машина, з тими зустрівся і віддав, і всьо. [...] 
Колись казала баба. В мене корова дуже ревала і стала 

М
Колись казала баба. В мене корова дуже ревала і стала 
битися, молока не дає. І я пішла до неї, і кажу: «Бабо, 

М
битися, молока не дає. І я пішла до неї, і кажу: «Бабо, 
скажіть мені, що це таке?» – «Я тобі молока не поверну, 

М
скажіть мені, що це таке?» – «Я тобі молока не поверну, 
а ревати вона не буде. Печи хліб і малесенький зроби, Ма ревати вона не буде. Печи хліб і малесенький зроби, 
і всунь вперед в піч саме перве, а потом самий перший Мі всунь вперед в піч саме перве, а потом самий перший 
витягнеш його, там же треба так, щоб витягнути його Мвитягнеш його, там же треба так, щоб витягнути його 
з тих форм. Кинь в криницю, а тоді підеш рано і спійМз тих форм. Кинь в криницю, а тоді підеш рано і спій-М-
ми відром, дай корові – не буде ревати». Шось в неї чи Мми відром, дай корові – не буде ревати». Шось в неї чи 
молоко забрали, чи очима такими хтось подивився. Ммолоко забрали, чи очима такими хтось подивився. 
А я зробила отак той хліб, і корова випила, і вже не МА я зробила отак той хліб, і корова випила, і вже не 
ревла вона, не мукала. Не знаю, чи його примовляти, Мревла вона, не мукала. Не знаю, чи його примовляти, 
чи його не примовляти. Просто вона тако сказала, шо Мчи його не примовляти. Просто вона тако сказала, шо 

[Як окрайці називали?] «Цілушка». [Що про неї каза

М
[Як окрайці називали?] «Цілушка». [Що про неї каза
ли?] «На тобі цілушку, щоб тебе хлопці любили». Як я Мли?] «На тобі цілушку, щоб тебе хлопці любили». Як я 
дівчинка, на, щоб тебе хлопці любили. Це такий в нас Мдівчинка, на, щоб тебе хлопці любили. Це такий в нас 
обичай. [Де раніше зберігали хліб?] Тако робили поМобичай. [Де раніше зберігали хліб?] Тако робили по

Ф
хустками жінки, а дівчата – бантами. Зв’яжуть, а тоді 

Ф
хустками жінки, а дівчата – бантами. Зв’яжуть, а тоді 
скидає, знов нав’язуют. Бо ж молодьожі багато при Фскидає, знов нав’язуют. Бо ж молодьожі багато при- Ф-
ходить. Сідають за один стіл, сідають за другий стіл. Фходить. Сідають за один стіл, сідають за другий стіл. 
Ввечері. А на ранок він уже поїхав. Ше можуть прийти ФВвечері. А на ранок він уже поїхав. Ше можуть прийти 
поснідати. Солдат виходить з хлібом, і  хто дорогою Фпоснідати. Солдат виходить з хлібом, і  хто дорогою 

Це ж треба десь його піти назбирати в полі, щоб напа

Ф
Це ж треба десь його піти назбирати в полі, щоб напа
лити. Тоже так само на тиждень раз. Семеро, восьмеро 

Ф
лити. Тоже так само на тиждень раз. Семеро, восьмеро 
хлібів. І хватало. [Зараз Ви скільки печете?] На тиждень 

Ф
хлібів. І хватало. [Зараз Ви скільки печете?] На тиждень 
раз печу цею духовкою. Печемо дві, три духовки. Дітям 

Ф
раз печу цею духовкою. Печемо дві, три духовки. Дітям 

Ф
[своїм] трохи даю. Як у них нема, то треба дати, як вони 

Ф
[своїм] трохи даю. Як у них нема, то треба дати, як вони 
не мають часу. [Ваша мати пекла хліб у формочках?] Да. Фне мають часу. [Ваша мати пекла хліб у формочках?] Да. 
[Які були форми?] Кругла з зубцями такими. [МеталеФ[Які були форми?] Кругла з зубцями такими. [Метале
ва?] Да. [У чому тісто вчиняли?] Діжки такі деревляні. Фва?] Да. [У чому тісто вчиняли?] Діжки такі деревляні. 
В тих діжках. Ми пекли підпалки при полум’ю. ПідпаФВ тих діжках. Ми пекли підпалки при полум’ю. Підпа
лочок можемо спекти. Їсти вже хочемо, а ше хліб поки Флочок можемо спекти. Їсти вже хочемо, а ше хліб поки 
аж всадимо, поки витягнемо, то це зробимо підпалок. Фаж всадимо, поки витягнемо, то це зробимо підпалок. 
І на черині у печі і печемо. Це піч, а там черінь. На чеФІ на черині у печі і печемо. Це піч, а там черінь. На чеФрінь поклали та й печемо. [Називали] «підпалком». Фрінь поклали та й печемо. [Називали] «підпалком». 
[Як окрайці називали?] «Цілушка». [Що про неї казаФ[Як окрайці називали?] «Цілушка». [Що про неї каза

Е
у Вашої матері було дітей?] Троє. [І  батько] був. [Вас 

Е
у Вашої матері було дітей?] Троє. [І  батько] був. [Вас 
було п’ятеро?] Да. [Скільки разів на тиждень Ваша мати 

Е
було п’ятеро?] Да. [Скільки разів на тиждень Ваша мати 
пекла хліб?] І раз, і два рази. Десіть, вісім, сім [хлібин 

Е
пекла хліб?] І раз, і два рази. Десіть, вісім, сім [хлібин 
за один раз]. А я вже пекла, коли [вийшла заміж], тоже Еза один раз]. А я вже пекла, коли [вийшла заміж], тоже 
так само. Бо це треба паливо, на паливо було сутужно. Етак само. Бо це треба паливо, на паливо було сутужно. 
Це ж треба десь його піти назбирати в полі, щоб напаЕЦе ж треба десь його піти назбирати в полі, щоб напа
лити. Тоже так само на тиждень раз. Семеро, восьмеро Елити. Тоже так само на тиждень раз. Семеро, восьмеро 
хлібів. І хватало. [Зараз Ви скільки печете?] На тиждень Ехлібів. І хватало. [Зараз Ви скільки печете?] На тиждень 
раз печу цею духовкою. Печемо дві, три духовки. Дітям Ераз печу цею духовкою. Печемо дві, три духовки. Дітям Е[своїм] трохи даю. Як у них нема, то треба дати, як вони Е[своїм] трохи даю. Як у них нема, то треба дати, як вони 
не мають часу. [Ваша мати пекла хліб у формочках?] Да. Ене мають часу. [Ваша мати пекла хліб у формочках?] Да. 
[Які були форми?] Кругла з зубцями такими. [МеталеЕ[Які були форми?] Кругла з зубцями такими. [Метале
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Ніззя. Обібрали землю та й з’їли. Ну а шо ж, викида-
ти? Тепер їсти не будуть, а тоді їли. Ми ж, доцічко, їмо 
котячий хліб і собачий. [Як це?] Так це. З давніх-давен 
казали, шо цініть дуже хліб, а собаці дайте в першу оче-
редь і котові, бо ми їмо котячий, собачий хліб. Раньше 
були колоски від землі аж догори, а Господь зрізав, зрі-
зав, зрізав, і коли лишився єден колосок, дуже гавкали 
собаки й заводили і коти, і це Бог лишив лиш собакам 
і котам колосок, а наші позрізав колоски людям. Це ше 
баба моя так казала. Шо так не цінили хліба, шо мали 
по десятеро, п’ять дітей. Окрайок або шкурку від хліба 
[взяла] і дитині задницю підтерла. І так це вже Господь 
зробив, шо зрізав усі колоски. Лишив лиш один для 
котів і для собак. Шо сам не з’їв, а собаці, коту дай, бо 
це їхній хліб. Це баба моя розказувала, і бабі моїй роз-
казували, шо був цей колосок аж догори, а тільки один 
залишився.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Свої пряніки пече-
мо. Лляємо туди жиру якогось там, сало чи олія, б’ємо 
яїчок, молоко, сметану, дріжджі, робимо ми сходя-
ні – на дріжджах підходять вони. Потом [на] дека і в 
піч. Такі витягаємо, як булочки. Робимо кружкою чи 
стаканом чайним. Ми їх яїчком змастили і всьо. Збили 
яйце, як в піч саджали, і помастили зверха яїчком, са-
хару кинули туди. І витягли, вони аж блищать. [Коли ці 
пряники печете?] Коли задумали, большинство на свя-
та, але коли задумали. [Чи печете пиріжки?] Та, тісто 
замісимо, пісне тісто, пиріжків наробимо з вишнями, 
з яблуками і в піч. По крайній мірі пиріжок, шо один 
дядько не з’їсть. Отакі-го довгі та широкі. [Це десь при-
близно сантиметрів двадцять?] Да. Сахару, заліпили і в 
піч. І з яблуками так само. Як оце пора була така, вишні 
були, то печем пиріжки. Млинці печем. І з муки печем, 
з картошки печем. Тепер печемо пшеничні, борошно, 
туди вбили яїчок, молока. І це так і печем. Картофля-
ники в большинстві печемо. Картошку натерли, туди 
трошки муки, яїчка вбили, цибульки, перчику і печем. 
Потім в часнику вмачаємо їх і в духовку. Вони там ше 
просушилися, дуже добрі млинчики. Тільки з білого 
[борошна] пекли [млинці]. Житній лиш хліб пекли. 
Вареники із вишнями. Колись ми робили великі, а те-
перечки ми робимо маленькі. [Які вареники робила 
Ваша мати?] Тоже робила великі – як долоня, такі-во, 
два вареники, три, та й наївся! [Тобто вареник був як 
долоня?] Да. Туди і картошки багацько влізе. [Яке тісто 
готували на вареники?] Просто замісили тісто і всьо. 
Капочичка соди. І всьо. Коли задумали, тоді й варимо 
[вареники]. На воді. Витягли із води, киплять, витягли 
друшляком, помастили і їмо. Варимо [галушки]. Ви-
бираємо картошку, кипить картошка, замісили тісто і 
щипаєм галушки. Тверденькі, щоб не мягко було. [Без 
дріжджів?] Тільки соди. Трошки соди кидаємо, а соли-
мо вже воду і щипаємо галушки, кидаємо. Зажарка і 
все. Місимо локшину. На яїчках качаємо, а потом ріже-
мо, як оце магазинне получається тістечко. Робили ми. 
[Які каші готували зазвичай?] І ячмінна, і пшенична, 
і гречана, і кукурудзяна каша є. І горохову кашу вари-
мо. Всяку. На воді варимо, тепер, слава Богу, вийшла ця 
«Мівіна», сипемо. Та й солі кинути і ложку чогось ки-
нути. Жиру якогось та й всьо. [Як готуєте каші з різних 
круп?] Одінаково. По колічестві, як варити. Ну канєш-
но, та лучше накипає, а та не так накипає. Гречка ха-
рашо накипає, ячмінна харашо накипає. Моя невістка 
зараз варить трактористам. Казала: «Ой мамо, так вже 

надоїли ті каші». Готує, тракторістам варить ті каші 
щодня. А три рази на день. Борщ. Щас щодня варимо 
борщ. На день оце борщ. [Як Ви готуєте борщ?] Кар-
тошка, квасоля, морква – кидаємо, буряк, капуста. Це 
кипить квасоля і картошка, а потім капуста, тоді кис-
лоту. Ну, чи помідори тушимо. Квашені. Потолочили, 
процідили на цідильничок, і борщ. Потом уже робим 
зажарку, кидаєм там уже приправу, кріп, чи там є су-
шений, петрушка. [Ваша мати так само варила борщ?] 
Ми преждє віка в друг друга вчилися, так вона вчила 
мене, я роблю, так мої діти роблять. Щодня борщ! Ну 
хто його не любе, то лиш у празники борщ, а ми щодня 
борщ. Це борщ – хазяїн.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ [Як часто раніше у Вашій ро-
дині вживали картоплю?] Щодня. Цілий день картошка. 
І рано картошка, і в обід картошка. Рано там жарили на 
сковородці, на чарі, цибульки туди всьо. Таку картошку. 
На салі і на олії, на чому хочеш. На всьому можна жа-
рити: на маслі, на олії. Зараз печем в духовці. Плита в 
мене ж є, коло плити духовка є, в духовку поклали, і пе-
четься. Витягли і огірочка чи помідорчика, і їмо.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Каші варать на мо-
лоці. Каша молочна. Рисова, пшоняна на молоці. На-
лісники печуть на молоці. Яїчка б’ють, молоко солодке 
і тоді печуть такі тонесенькі коржики. А тоді сир ви-
душуємо туди. Купляємо ізюма, мішаємо в сир. І тоді 
крутимо такі рулєтікі, в  каструлю, перелляли маслом 
коров’ячим і в духовку, і печем.

НАПОЇ Квасу ми не робили. Сітро купляли. Горілку. 
Горілку пили на празниках. [Що пили щодня?] Ми 
робимо компот, а  взимку ми тоже робимо компот з 
вишнями, відкрила банку, з абрикосами, заварила ка-
струлю. Це в нас так. Зробили на одну свадьбу: в місті 
квас купили, є  такий, що купляється. От ми з нього 
зробили, його треба було ростити, а він постояв день, 
на другий день та й вилляли з тої діжки, бо вже воно 
стало нехарошим. То ми купляли, вже не робили, вже 
начали ті сітра, то ми купляли сітро. [Чи пили чай?] 
Шоб до мене прийшли гості, і чай, як оце показують, 
то ні. [Що пили зранку?] І молоко, і компот. Щось в 
нас не дуже чай вживається. Вино робимо. [Із  чого 
Ви робите вино?] З  вишень, з  винограду. [А  раніше 
що робили?] Горілку. Вина батьки мої не робили, бо 
тоді вишні сушили, а за вишні налоги платили: біль-
ше вишень  – більше налогов, менше вишень  – мен-
ше налогов. А зараз, то скільки хочеш тримай. Зараз 
виноград маємо. Бурака, білий, солодкий. Натерли в 
діжку, дріщів, розколотили, воно переграло, женем, 
в  казани набираєм двадцятилітрові і женем. Плиту 
обмастили, трубки там і женем. Такий апарат. А тепер 
з сахару женем. А при всяких оказіях, випроважаннях 
в армію, троє дітей – троє весіль, п’ять оказій, то треба 
п’ятдесят відер вигнати, а я гнала по п’ятнадцять, бо 
триста душ на свадьбі. П’ятнадцять відер горілки. [Як 
Ви робите вино?] Душимо, є такий прес, крутимо, та 
й воно тече. Стекло, устоялося, процідили ми на марлі 
його, наливаємо в бутлі великі. Там корок є. Засоло-
джуємо, а туди вставляємо шлангу, шлангу виводимо 
в бокали літрові, наливаємо води, і воно починає гра-
ти. І грає собі в бокал, той бокал аж бумкає і переки-
дається. Таке вино, саме чисте, без води, з винограду. 
А  з вишень робимо, то кидаємо  – відро води, відро 
вишень кидали. Проварили, процідили, посолодили і 
тоже в бутиль шлангу.

http://www.etnolog.org.ua
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просушилися, дуже добрі млинчики. Тільки з білого Іпросушилися, дуже добрі млинчики. Тільки з білого 
[борошна] пекли [млинці]. Житній лиш хліб пекли. І[борошна] пекли [млинці]. Житній лиш хліб пекли. 
Вареники із вишнями. Колись ми робили великі, а теІВареники із вишнями. Колись ми робили великі, а те
перечки ми робимо маленькі. [Які вареники робила Іперечки ми робимо маленькі. [Які вареники робила 
Ваша мати?] Тоже робила великі – як долоня, такі-во, ІВаша мати?] Тоже робила великі – як долоня, такі-во, 
два вареники, три, та й наївся! [Тобто вареник був як Ідва вареники, три, та й наївся! [Тобто вареник був як 
долоня?] Да. Туди і картошки багацько влізе. [Яке тісто Ідолоня?] Да. Туди і картошки багацько влізе. [Яке тісто 
готували на вареники?] Просто замісили тісто і всьо. Іготували на вареники?] Просто замісили тісто і всьо. 
Капочичка соди. І всьо. Коли задумали, тоді й варимо ІКапочичка соди. І всьо. Коли задумали, тоді й варимо 
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туди вбили яїчок, молока. І це так і печем. Картофля-
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ники в большинстві печемо. Картошку натерли, туди Мники в большинстві печемо. Картошку натерли, туди 
трошки муки, яїчка вбили, цибульки, перчику і печем. Мтрошки муки, яїчка вбили, цибульки, перчику і печем. 
Потім в часнику вмачаємо їх і в духовку. Вони там ше МПотім в часнику вмачаємо їх і в духовку. Вони там ше 
просушилися, дуже добрі млинчики. Тільки з білого Мпросушилися, дуже добрі млинчики. Тільки з білого 
[борошна] пекли [млинці]. Житній лиш хліб пекли. М[борошна] пекли [млинці]. Житній лиш хліб пекли. 
Вареники із вишнями. Колись ми робили великі, а теМВареники із вишнями. Колись ми робили великі, а те
перечки ми робимо маленькі. [Які вареники робила Мперечки ми робимо маленькі. [Які вареники робила 
Ваша мати?] Тоже робила великі – як долоня, такі-во, МВаша мати?] Тоже робила великі – як долоня, такі-во, 
два вареники, три, та й наївся! [Тобто вареник був як Мдва вареники, три, та й наївся! [Тобто вареник був як 
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хару кинули туди. І витягли, вони аж блищать. [Коли ці 
пряники печете?] Коли задумали, большинство на свя
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пряники печете?] Коли задумали, большинство на свя-

Ф
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та, але коли задумали. [Чи печете пиріжки?] Та, тісто 

Ф
та, але коли задумали. [Чи печете пиріжки?] Та, тісто 
замісимо, пісне тісто, пиріжків наробимо з вишнями, Фзамісимо, пісне тісто, пиріжків наробимо з вишнями, 
з яблуками і в піч. По крайній мірі пиріжок, шо один Фз яблуками і в піч. По крайній мірі пиріжок, шо один 
дядько не з’їсть. Отакі-го довгі та широкі. [Це десь при Фдядько не з’їсть. Отакі-го довгі та широкі. [Це десь при- Ф-
близно сантиметрів двадцять?] Да. Сахару, заліпили і в Фблизно сантиметрів двадцять?] Да. Сахару, заліпили і в 
піч. І з яблуками так само. Як оце пора була така, вишні Фпіч. І з яблуками так само. Як оце пора була така, вишні 
були, то печем пиріжки. Млинці печем. І з муки печем, Фбули, то печем пиріжки. Млинці печем. І з муки печем, 
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крутимо такі рулєтікі, в  каструлю, перелляли маслом 
коров’ячим і в духовку, і печем.Фкоров’ячим і в духовку, і печем.

НАФНАПФПОЇФОЇ КвасФКвасу ми не робили. Сітро купляли. Горілку. Фу ми не робили. Сітро купляли. Горілку. 
Горілку пили на празниках. [Що пили щодня?] Ми ФГорілку пили на празниках. [Що пили щодня?] Ми 
робимо компот, а  взимку ми тоже робимо компот з Фробимо компот, а  взимку ми тоже робимо компот з 
вишнями, відкрила банку, з абрикосами, заварила каФвишнями, відкрила банку, з абрикосами, заварила ка
струлю. Це в нас так. Зробили на одну свадьбу: в місті Фструлю. Це в нас так. Зробили на одну свадьбу: в місті 
квас купили, є  такий, що купляється. От ми з нього Фквас купили, є  такий, що купляється. От ми з нього 
зробили, його треба було ростити, а він постояв день, Фзробили, його треба було ростити, а він постояв день, 
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Е
На салі і на олії, на чому хочеш. На всьому можна жа
рити: на маслі, на олії. Зараз печем в духовці. Плита в 

Е
рити: на маслі, на олії. Зараз печем в духовці. Плита в 
мене ж є, коло плити духовка є, в духовку поклали, і пе

Е
мене ж є, коло плити духовка є, в духовку поклали, і пе
четься. Витягли і огірочка чи помідорчика, і їмо.Ечеться. Витягли і огірочка чи помідорчика, і їмо.

 ТВАРИ Е ТВАРИ ЕНН ЕННОГЕОГО ЕО ПЕПОЕОХОДЖЕЕХОДЖЕ
лоці. Каша молочна. Рисова, пшоняна на молоці. НаЕлоці. Каша молочна. Рисова, пшоняна на молоці. На
лісники печуть на молоці. Яїчка б’ють, молоко солодке Елісники печуть на молоці. Яїчка б’ють, молоко солодке 
і тоді печуть такі тонесенькі коржики. А тоді сир виЕі тоді печуть такі тонесенькі коржики. А тоді сир ви
душуємо туди. Купляємо ізюма, мішаємо в сир. І тоді Едушуємо туди. Купляємо ізюма, мішаємо в сир. І тоді 
крутимо такі рулєтікі, в  каструлю, перелляли маслом Екрутимо такі рулєтікі, в  каструлю, перелляли маслом 
коров’ячим і в духовку, і печем.Екоров’ячим і в духовку, і печем.
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ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Оце яблука рвуть, до церкви 
йдуть [на Спаса]. [Чи є повір’я, що не можна до Спаса 
їсти яблука?] Да, ніззя. Традиції ці тримаються багаць-
ко дуже. Кажуть, що ніззя їсти. І вишень ніззя їсти до 
Івана Купайла. А до Спаса ніззя їсти яблук, бо ці дітки, 
шо наші повмирали чи повикидали, та й вони не бу-
дуть їсти там. Оце не їдять, так сохраняються до Спаса, 
шоб не їсти, бо вже як з’їла на Спаса, там дитині не да-
дуть. [...] [На Головосіки] ніззя різати нічого з головки. 
Цибулю не різати, часнику не різати, капусти не різати 
на Усікновєнія. [Чим пояснюють ці заборони?] Кажуть, 
шо це ніззя. Чого? Не пояснював ніхто, ніхто нічьо не 
знає. Може, де коли батюшка і каже, чого це ніззя різа-
ти, це повинен батюшка розказати, бо він читає це.

с. Хащувате
Записав С. Сіренко 25 липня 2008 р. у с. Хащувате 

Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.  
від Білоус Лідії Іванівни. 

Розшифрувала О. Шиприкевич

ПАСТУХ Як був колись в селі пастух, то виносили [йому 
гостинець на свято Петра та Павла]. Нам казали, що 
спекти треба якогось пиріжка чи картопельку та й за-
нести, бо він пасе. Колись було люди згонили череду. 
Чи вдвох, чи один, хлопець чи чоловік [пас]. 

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ [Чи існувала заборона їсти яблу-
ка до Спаса?] Воно й зараз старі люди не їдять. До Пе-
тра не їли, є такі, що не їдять і до Спаса. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ан-
дрія – то ми в дєтстві йшли до криниці, брали води в 
рот, несли, щоб не засміятися, щоб не вилляти. При-
несли, брали муки, скільки займе, і  потім пекли ба-
лабушки, тоді клали рядочком, тоді заводили собаку, 
чий клубочок поперед візьме. [...] [Чи кусали калиту?] 
Конєшно. В сажі все. «Я вкушу!» – «А я вкрашу!» Сто-
їть там хтось з чоловіків. Все-одно засмієшся. Який 
раз укусиш, а який – краплею по морді. І гарно в сажі 
вся. А  потом стрибали.  [...] Святий вечір. Всі пісні 
страви. Дванадцять страв. Ну, хто скільки там може. 
Вареники. [...] Ранше, як я була у мами, то мама несе 
кутю на покутю, одне несе калачик, мама несе макітру, 
горіхи на покутю. І пшенички вона брала, то це дідух 
щитався в хаті, де ікона висить на схід сонця всігда. 
То це наче чи я цяпаю, чи Валя клокче, бекає, мекає, 
щоб добре неслись качки, щоб добре корова молока 
давала, і поклали зверху калачик, хрестик. Брали со-
ломинку таку, зробили з соломинки хрестик і клали 
туди на кутю. Тоді клали яблука, пряники, конфети.

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Цибулеве

Записали Т. Величко, О. Васянович та О. Бабенко 
27 липня 2008 р. у с. Цибулеве  

Знам’янського р-ну Кіровоградської обл.  
від Москаленко Надії Пимонівни, 1951 р. н.,  

родом із с. Мошорине Знам’янського р-ну 
Кіровоградської обл.  

(у с. Цибулеве проживає з 1971 р.), 
Свириденко Ганни Іванівни, 1919 р. н., 

та Кучерявої Варвари Іллівни, 1930 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ З пше-
ниці робиться кутя на Різдво. Пшеницю перебирають, 

варять її довго, а тоді ж беруть мак, воду солодку. Цим 
маком, солодкою водою заливають цю кутю і їдять. 
Шостого [січня] ввечері. Святий вечір. Кутю варять 
перед Божеством, варять кампот січас, а  тоді казали 
«озвар». А тоді стулів не було у хаті, а лава. Аж у кін-
ці – там, де лава, там сіно, і ставляли там озвар і кутю. 
Поїдять, а тоді кутю їдять із сахарком. Кутю варять із 
яшної куті, із ячменю. Мороза у нас не гукали.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ То на Петра печуть мандрики. Корж печуть на 
сковороді, розламують на кусочки. Та розім’яти маку, 
полити маком та сахарю додати.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Що готували на весілля?] Була 
така діжка відер на десять, наварили компоту, груші 
сухі, яблука, сливи  – що є, поставили на стіл у ми-
сочках, по куску хліба поклали, та й їли. У  мене так 
брат женився. Капусту їли – казан наварять, картоплі 
нажарять, риба, голубці варили. Оце тобі й весілля 
одгуляли. Це так після війни було. А на другий день, 
то варять картоплю «в мундирах», капусту шаткова-
ну. Кури зносили, в  кого були. А  на третій день, то 
топчонки [товчена картопля] зварять, то суп який 
зварять чи борщ. У суботу – це була свадьба, у неді-
лю були кури, ну, приносили кури, да. А в понеділок 
вже були вареники. Казали «гукають на кури». Ну, ми, 
примєрно, гуляли, була свадьба, і ми приходили з кур-
ми в неділю. Хто заріже вдома, вдома приготує, а хто 
приходить з живими, усе на мотузку приведе. А в по-
неділок йшли ми вже на вареники, уха там. У неділю – 
все, шо пооставалося. Ще можуть борщ ізварить на 
ранок. А ввечері тоді вже кури варять, бульйон дають, 
ну, шо там вже позоставалось, і кури. А в понеділок 
приходили, приносили оце зранку кури, поснідали, 
погуляли і можем розійтися. А тоді вже там кажуть, 
чи на два часа, чи на три. Прийшли, вже можуть супу 
зварить якого. А тоді ж купали батьків. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ І  на свадьби пекла, і  на випрово-
ди, і  кругом я пекла. Хліб, пиріжки, торти, шишки. 
Шишки із хліба мало, я пекла більше із сахару, сахар-
ні. Таковенна із сахару шишка, така красіва, з розами. 
Сиплеться сахар, ллється туди уксус. Наприклад, як я 
на свої руки, шоб мені його витягти, я сиплю півлітра 
сахару, дві ложки ллю укусу і ллю водички, шоб вро-
ді трошки покрило цей сахар. І ставлю, воно кипить, 
кипить, кипить, і  таке вже воно робиться густеньке. 
Я  в ложку набираю його і в холодну воду. Воно так 
по воді наче бульки із цього. Тоді я змазую сковороду 
олією  трошки і виливаю туди. Особенно це хорошо 
робить зимою: на сніг поставив сковороду і воно би-
стро холоне, а щас ставиш у воду, а гляди – вода попа-
де. А тоді воно прохолодняє, прохолодняє. Тоді беру 
в руки і так витягую, витягую, такі жгути наче. Ви-
тягла, сюди поклала. Отако витягаю, а воно робиться 
таке біле-біле. А тоді розтягаю трошки товще. Як воно 
вдасця, то ріжу ножицями такі наче гостренькі ріжки. 
О! А коли з розами, то, канєшно, треба вдвох робить. 
Бо воно ж бистро захололо, поломалося і всьо. То вже 
тоді зроблю ж я розу, одна розтягує, виліплює, а тоді 
я обставляю ріжками, або самі ріжки – оце всередині 
один і отако шість кругом, і поясочок, і оце сахар буде 
стоять год, два, десять і п’ятнадцять. Як засохне – буде 
стоять.  [...] Із тіста [шишки пекли]. [Які вони були?] 
Да такі, такої ж форми, тільки з сахару може буть мен-
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шенька, а то ж такі робили шишки красіві. Великі такі 
шишки робили. [Коли Ви почали пекти хліб на весіл-
ля?] Та вже год десять чи більше. [Ви маєте спеціальну 
освіту?] Просто. [Який хліб Ви печете на весілля?] Як 
дивиться, то такі хлібини красиві, а так – обикновен-
ний. [Для чого на весіллі хліб?] Їсти. Хотять там ку-
пляють в магазині, а борошно є, то прийшли, попро-
сили. То я дві чи три – у мене в піч сідає дев’ять хлібин. 
[Ви вдома печете?] Да, вдома, піч у мене є. [Для чого 
на весілля печуть шишки?] Ось, наприклад, вас погу-
кали на свадьбу, ви прийшли, і то там вже перву чар-
ку дали, другу, зо третьою там вже дарують: чи гроші 
дарують, чи якісь подарки. Ви подарили мені, а я так 
як хрещена мати, хрещений батько. Оце ж на свадьбах 
батько іде наливає, а я іду з бутлем. Ви кидаєте мені 
туди гроші, а берете чарку од цього. А ще третій іде, 
і як ви подарили мені подарок, вона вже там дає за те 
шишку.  [...] [Що ще печуть на весілля?] Солодке ще 
печуть у нас, ставлять на столи. Торти ставлять, вели-
кі короваї, лежні. [Чим відрізняються короваї і лежні?] 
Коровай – то кругла хлібина, а лежень – такий прямо-
кутний і зверху такий, він весь гострячки, шишечки. 
Лежень такий робиться длінний. А цей [коровай] же 
ж – він круглий такий. І цей [лежень] робиться вобще 
такий  – тіста кусок круглий і продовгуватий. А  тоді 
робляться, качаються такі щіпочки тонкі, їх ріжуть 
не до краю ножем, а трошки кожен жмуток надріза-
ється. А далі вони беруться кладуться отако – раз по-
клалось, отако щільненько другий розклалось отакого 
до краю. І вони отакого гострячками, так як порізані 
отакого, шишечкою вгору поклалося. А тоді взялося 
іще такий кусочок тіста, конєшно, товщого вже та-
кого, і цей кусок і ці жгутики підперезалися. Зверху 
зубчики. А цей вже – ні. Коровай – роблять вкругову 
цвіточки з листочками, а  тут посередині може буть 
або шишка, або такі колоски – один туди, а один сюди. 
А  іще тако посередині таке вроді би з робера такаго 
солерочка і тут сіль. [Якого розміру короваї?] Тоже ве-
ликі. Як таке блюдо у мене, то такі. У молодої ставлять 
коровай, а лежень несуть уже до молодого і там уже 
у молодого ріжуть. Молода там ріже. Буває, ще гроші 
кладуть туда в тісто. Кажуть, як попадуться гроші, то 
буде щасливий. Ріжуть, а тій попадаються там копій-
ки. [Скільки випікають короваїв?] Один! [Хто пече 
коровай?] А по заказу десь там, або заказують мені, то 
я роблю дома. А мені ж готували [коровай] там дома, 
а у чоловіка, то готували тут.

ПОМИНКИ [Що готують на похорон?] У  нас щас ро-
блять що похорон, що випроводи, що свадьбу – одне 
і те ж. А раніше було, зварим там [на похорон] чи ка-
пуста, чи борщ, картошка там, голубці, узвар і всьо. 
Уже як заховали людину, а тоді вже кажуть: «Запрошу-
ємо на обід». [Що обов’язково готували на обід?] Ка-
нон – це вариться рис, а тоді ллється вода, ламаються 
із вишні гілочки, закип’ятяться вони, пахне вишнею, 
і  таке воно робиться червоне із вишні. Добавляють 
туди сахару чи меду, проціджують його одну ту юшеч-
ку, а тоді ж уже в тарілочки такі невеличкі – оце ж пер-
ве ставлять на стіл. Там кажуть «канон», там кажуть 
«коливо». Сиплять по ложечці рису, наливають туди 
ж оце юшечки, якщо ще конфети туди порізати або із-
юму поклали, ставлять на стіл. Як сідають, оце ж упе-
ред уже посідали, оце підходять та й каже: «Благослов-
ляю, люди добрі». Берем оце три рази оцього канона, 

а тоді вже берем остальне, шо поставлять. Ставиться 
на столи воно [коливо] ріденько. А, прімєрно, у мене 
померла мати, я коло столу стала збоку. Люди посіда-
ли, я встала, набрала отако ж в ложку, кажу: «Благо-
словляю, люди». Оце ж я кажу, бо це ж у мене померла 
мати. А тоді вже ті сідають і їдять. [У Вашому селі теж 
із рису роблять коливо?] З рису. З пшениці робиться 
кутя на Різдво. [...] А то канона поїли на обіді, а тоді 
вже ставлять борщ уперед чи капусняк. От, поїли, мо-
жуть там поставити там яку сельдку чи помідори, чи 
огірок порізать. Тоді поставлять картошку, а тоді го-
лубці, а якшо сейчас, то і млинці, салати всякі і котле-
ти, каша гречана. Як на свадьбу, шо й на похорон, одне 
й те саме готують. Як похорон, то готовлять капусту, 
картошку, голубці. Все, до чого треба м’яска, а воно ж 
дороге. Капусняк варять.

ХЛІБ Я пекла сама [хліб], а хто купував в магазині, а то 
тут колгосп був, пекарня, пекли тут, бригади були. Пе-
чуть на бригади. У свекрухи була така діжа дерев’яна. 
Раньше ми раз-раз замісили, а тоді опарку парили. За-
тьор терли, замочували затьор. Затьор робили на хме-
леві. Брали хміль, заливали його водою, кип’ятили, 
воно ото постояло, напарилося. А тоді брали затьор, 
затьор який робили  – дріжджі оцим хмелем, брали 
ще борошна, оцим хмелем і водою кип’ячою заливали 
це борошно. І  отако кописткою закручували, викру-
чували кописткою, поки воно все зробиться таке мо-
кре, круте таке. Воно трошки охолонуло, а тоді брали 
дріжджі, кидали сюди дрожжі, тепленькою водичкою 
розводили. Воно оце підходило, підходило, так, як 
опарка. Підходить воно трохи, підливаєм тепленької 
водички, опять помішали, і вона оце із цього борошна 
робилася отака рідка, як піна сама. Вже вона висходи-
лася, а тоді вже туди добавляли води трохи, борошна і 
вже цією опаркою замішували тісто. А тоді вже у фор-
ми і випікали у пічці. Ми пекли білий [хліб], і сейчас я 
печу білий, ну сейчас я печу в газовій духовці, такі уже 
квадратні форми, як в магазині. [Ваша свекруха жила 
в цьому селі, де й Ви?] Да, тільки на тій вулиці. [Чи 
Ваш хліб відрізнявся від її?] Ні, так само робила і вона. 
Тільки опарку парили, зате вона, було, оставляє трохи 
тіста в цій же діжці, тоді вже це тісто розмочувала і 
розводила ту опарку. [Вона теж у формах пекла?] Да, 
такі форми. [Скільки раніше випікали хлібин за один 
раз?] Смотря яка сім’я. Буває, і  шість хлібин пекли, 
і сім хлібин пекли. В мене невістка пече і дочка. А то 
я сама як пекла, то пекла і на їх, і на сина, і на доччи-
ну сім’ю. Я пекла два рази на тиждень, бо мені раз не 
хватало. По шість, по сім хлібин я пекла. Великий хліб 
такий. [У які дні не можна пекти хліб?] Це вже як я 
тут була, так тут одна жінка була, вона в церкву ходи-
ла – вже померла. Та було же [казала], шо неззя в неді-
лю пекти. А я кажу: «Чого?». «Бо, – каже, – хай із того 
кров тече, хто в неділю хліб пече». Ну, не знаю, правда 
воно чи ні, но мені як припікало, то я пекла і в неділю, 
бо мені треба було пекти. Це я таке чула тут. [Як нази-
вався хліб, який робили нашвидкуруч?] Це щас його 
так роблять. Раніше, не знаю, такого не чула. Було на 
опаркі, мати бере опарку звечора, тоді рано розчиняє і 
оце так. Це щас уже повкидалося, замісили, підійшло, 
в фоpми поставили і все. А раніше мати так було ро-
била. Коржі пекли. Всипала в миску борошно, сиплим 
туди соди, якщо є яєчко, берем яєчко, посолили. Кис-
ле молоко або сироватка – замісили. Не дуже круто і 
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І
ликі. Як таке блюдо у мене, то такі. У молодої ставлять 
коровай, а лежень несуть уже до молодого і там уже Ікоровай, а лежень несуть уже до молодого і там уже 
у молодого ріжуть. Молода там ріже. Буває, ще гроші Іу молодого ріжуть. Молода там ріже. Буває, ще гроші 
кладуть туда в тісто. Кажуть, як попадуться гроші, то Ікладуть туда в тісто. Кажуть, як попадуться гроші, то 
буде щасливий. Ріжуть, а тій попадаються там копійІбуде щасливий. Ріжуть, а тій попадаються там копій
ки. [Скільки випікають короваїв?] Один! [Хто пече Іки. [Скільки випікають короваїв?] Один! [Хто пече 
коровай?] А по заказу десь там, або заказують мені, то Ікоровай?] А по заказу десь там, або заказують мені, то 
я роблю дома. А мені ж готували [коровай] там дома, Ія роблю дома. А мені ж готували [коровай] там дома, 
а у чоловіка, то готували тут.Іа у чоловіка, то готували тут.
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до краю. І вони отакого гострячками, так як порізані 
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іще такий кусочок тіста, конєшно, товщого вже та
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іще такий кусочок тіста, конєшно, товщого вже та
кого, і цей кусок і ці жгутики підперезалися. Зверху 
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кого, і цей кусок і ці жгутики підперезалися. Зверху 
зубчики. А цей вже – ні. Коровай – роблять вкругову 
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цвіточки з листочками, а  тут посередині може буть 
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цвіточки з листочками, а  тут посередині може буть 
або шишка, або такі колоски – один туди, а один сюди. 
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або шишка, або такі колоски – один туди, а один сюди. 
А  іще тако посередині таке вроді би з робера такаго МА іще тако посередині таке вроді би з робера такаго 
солерочка і тут сіль. [Якого розміру короваї?] Тоже веМсолерочка і тут сіль. [Якого розміру короваї?] Тоже ве-М-
ликі. Як таке блюдо у мене, то такі. У молодої ставлять Мликі. Як таке блюдо у мене, то такі. У молодої ставлять 
коровай, а лежень несуть уже до молодого і там уже Мкоровай, а лежень несуть уже до молодого і там уже 
у молодого ріжуть. Молода там ріже. Буває, ще гроші Му молодого ріжуть. Молода там ріже. Буває, ще гроші 
кладуть туда в тісто. Кажуть, як попадуться гроші, то Мкладуть туда в тісто. Кажуть, як попадуться гроші, то 
буде щасливий. Ріжуть, а тій попадаються там копійМбуде щасливий. Ріжуть, а тій попадаються там копій
ки. [Скільки випікають короваїв?] Один! [Хто пече Мки. [Скільки випікають короваїв?] Один! [Хто пече 
коровай?] А по заказу десь там, або заказують мені, то Мкоровай?] А по заказу десь там, або заказують мені, то 
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такий  – тіста кусок круглий і продовгуватий. А  тоді 

Ф
такий  – тіста кусок круглий і продовгуватий. А  тоді 
робляться, качаються такі щіпочки тонкі, їх ріжуть 

Ф
робляться, качаються такі щіпочки тонкі, їх ріжуть 
не до краю ножем, а трошки кожен жмуток надріза

Ф
не до краю ножем, а трошки кожен жмуток надріза-

Ф
-

ється. А далі вони беруться кладуться отако – раз по Фється. А далі вони беруться кладуться отако – раз по- Ф-
клалось, отако щільненько другий розклалось отакого Фклалось, отако щільненько другий розклалось отакого 
до краю. І вони отакого гострячками, так як порізані Фдо краю. І вони отакого гострячками, так як порізані 
отакого, шишечкою вгору поклалося. А тоді взялося Фотакого, шишечкою вгору поклалося. А тоді взялося 
іще такий кусочок тіста, конєшно, товщого вже та Фіще такий кусочок тіста, конєшно, товщого вже та- Ф-
кого, і цей кусок і ці жгутики підперезалися. Зверху Фкого, і цей кусок і ці жгутики підперезалися. Зверху 
зубчики. А цей вже – ні. Коровай – роблять вкругову Фзубчики. А цей вже – ні. Коровай – роблять вкругову 
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Ф
воно ото постояло, напарилося. А тоді брали затьор, 
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Ф
затьор який робили  – дріжджі оцим хмелем, брали 
ще борошна, оцим хмелем і водою кип’ячою заливали 

Ф
ще борошна, оцим хмелем і водою кип’ячою заливали 
це борошно. І  отако кописткою закручували, викру
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це борошно. І  отако кописткою закручували, викру
чували кописткою, поки воно все зробиться таке мо

Ф
чували кописткою, поки воно все зробиться таке мо
кре, круте таке. Воно трошки охолонуло, а тоді брали Фкре, круте таке. Воно трошки охолонуло, а тоді брали 
дріжджі, кидали сюди дрожжі, тепленькою водичкою Фдріжджі, кидали сюди дрожжі, тепленькою водичкою 
розводили. Воно оце підходило, підходило, так, як Фрозводили. Воно оце підходило, підходило, так, як 
опарка. Підходить воно трохи, підливаєм тепленької Фопарка. Підходить воно трохи, підливаєм тепленької 
водички, опять помішали, і вона оце із цього борошна Фводички, опять помішали, і вона оце із цього борошна 
робилася отака рідка, як піна сама. Вже вона висходиФробилася отака рідка, як піна сама. Вже вона висходи
лася, а тоді вже туди добавляли води трохи, борошна і Флася, а тоді вже туди добавляли води трохи, борошна і 
вже цією опаркою замішували тісто. А тоді вже у форФвже цією опаркою замішували тісто. А тоді вже у фор
ми і випікали у пічці. Ми пекли білий [хліб], і сейчас я Фми і випікали у пічці. Ми пекли білий [хліб], і сейчас я 
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тут колгосп був, пекарня, пекли тут, бригади були. Пе
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чуть на бригади. У свекрухи була така діжа дерев’яна. 
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чуть на бригади. У свекрухи була така діжа дерев’яна. 
Раньше ми раз-раз замісили, а тоді опарку парили. За

Е
Раньше ми раз-раз замісили, а тоді опарку парили. За
тьор терли, замочували затьор. Затьор робили на хмеЕтьор терли, замочували затьор. Затьор робили на хмеЕлеві. Брали хміль, заливали його водою, кип’ятили, Елеві. Брали хміль, заливали його водою, кип’ятили, 
воно ото постояло, напарилося. А тоді брали затьор, Евоно ото постояло, напарилося. А тоді брали затьор, 
затьор який робили  – дріжджі оцим хмелем, брали Езатьор який робили  – дріжджі оцим хмелем, брали 
ще борошна, оцим хмелем і водою кип’ячою заливали Еще борошна, оцим хмелем і водою кип’ячою заливали 
це борошно. І  отако кописткою закручували, викруЕце борошно. І  отако кописткою закручували, викру
чували кописткою, поки воно все зробиться таке моЕчували кописткою, поки воно все зробиться таке мо
кре, круте таке. Воно трошки охолонуло, а тоді брали Екре, круте таке. Воно трошки охолонуло, а тоді брали 
дріжджі, кидали сюди дрожжі, тепленькою водичкою Едріжджі, кидали сюди дрожжі, тепленькою водичкою 
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не дуже так. А тоді ж вимісили хорошо, розкотили та-
кий пиріжок качалкою і тоді на сковороду на олію ту-
да-сюда, і всьо – коржі готові. [Ці коржі їли гарячими 
чи холодними?] Немає значення. Свіжі, канєшно, до-
бріші, а мій сусід каже: «Хоч би три дні – їстиму». А то 
ще було мати перепічки пече. Це коли вона хліб замі-
сила, а тоді ж вона виробляє форми – пекти хліб. А то 
оставить трошки хліба і так розкачає, так як корж, 
і положе. Воно трошки підійшло, а тоді на сковороду і 
пускаю в піч. Поставила, і вона так як перепічка, така 
товста, красива. Як уже вишкрябає вона [свекруха] ту 
діжку, так було свекор покойний птички пече. Розка-
чує отаку смужечку – одну і другу – і отако візьме зро-
бить такі дзьобики, і зробе таке трошки, ну, смужеч-
ка отако покладена, а цю кладе отако. Тоді перегинає 
туди-сюди, тоді розпраслює [розправляє], вроді наче 
крила, хвіст такий робить. Це тут уже, у нас. У нас там 
такого не було. [Як називали?] «Голуб», да! [Чи пекли 
«вишкребок»?] Було, було. «Вишкребок», да, кажуть. 
А ото ж таке вишкрібли з сподні, притулили десь таке 
його, чи в сковороду. Вишкребок вишкребли.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ А  так, то я багато перепекла людям 
хліба і на свадьби, і на похорони. У нас же ж тут як по-
хорон, то, примєрно, сорок днів там оце, то це ж гука-
ють людей. А якщо молоде (в наш час є таке молоде, шо 
не має їсти чого, або алкоголіки такі, що п’ють), так оце 
як вмре людина, це на обід сто п’ятдесят – двісті душ 
іде. [Скільки Ви хліба повинні спекти?] Це скажуть 
мені дві печі спекти чи три печі спекти. А печу я хліб 
великий такий. Це дев’ять хлібин. [Чи несуть люди хлі-
бину, коли йдуть на весілля чи похорон?] Із хлібиною 
йдуть. І сейчас так. Чи домашню хлібину, чи магазин-
ну хлібину. Несуть хлібину і бутилку. [Що саме – го-
рілка чи вино?] Шо вже є, на вибір. А хліб беруть. По-
тім [цей хліб] дають людям. [Який Ви печете хліб на 
проводи в армію?] Звичайна кругла хлібина. [Скільки 
треба хлібин?] Смотря скільки людей гукають. То душ 
і двісті. Як у мене було весілля, то я напекла три печі 
хліба, двадцять одну хлібину я спекла, і спекла сестра 
моя одну піч, і друга сестра піч. То це стільки в мене 
пішло хліба. Це, щітайте, в мене в четвер були люди, 
в п’ятницю, суботу, неділю, понеділок і вівторок. По-
чті шість днів. То це хлібин до сорока могло піти. [Чи 
несуть хліб на проводи в армію?] Да, тоже несуть! [...] 
Це якщо ідуть до розпісі, то несе батько хлібину таку, 
там колоски, зроблені на ній. Хлібину несе туда до роз-
пісі, а так щоб молоді отако йшли, да щоб в армію хліб, 
то такого нема. Просто цей хліб приносять, а тоді вже 
ріжуть. Сватання. [Чи Ви знали, що до Вас свати при-
йдуть?] Мені ж сказала дочка. Вони [свати] приносили 
з собою хліб, тоді дочка розрізувала напополам ту хлі-
бину, а тоді вже різали на стіл, і їли.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ [Як у вас готують вареники?] 
Сиплеться борошно, сода туда, ллється кисле молоко 
або на сироватці. Замішується тісто не дуже круто 
так, щоб вимісилося хорошо. А тоді ж по куску ріжуть 
отак, розкачують варениці і роблять чи з сиром, чи з 
капустою, чи з картошкою, печінкою. А буває ж так, 
шо ще кусочок перчини туди вкинемо чи солі самої 
насипемо. Ну, для смішки, кому попадеться такий ва-
реник. [Це на весілля?] Да, да, для сміху. Невеликі [ва-
реники]. [Великих вареників не робили?] Ні, ще щас 
ми як з вишнями робимо, то кажуть, що з’їж три та й 
носа втри. Великі щас із вишнями.

ПІЧ Піч у мене є. [Чим топите?] Дровами. [Як Ви визна-
чаєте, що піч уже готова?] Я ж натоплю, накидаю дров 
та й бачу. І мати моя каже, і свекруха: «Коли вже під-
небіння біле, коли топиться, то у сажі воно, а то як уже 
нагоріло, то вже піч біла така, світла». А свекруха, то 
та кидала ще й жменю борошна, а  в неї піч застеле-
на кірпічом, а в неї такі були плажки, як на желізних 
дорогах, в  неї з тих плажок була піч. Вона то сипле 
борошно, якщо борошно горить, то значить піч здо-
рово натоплена, то вона вже бере з плити попіл там, 
де раньше топилося, і на лопату, то підтрусює, а тоді ж 
ставить. А я, думаю, натоплю хорошо, а буває не вга-
даю, то трошки підсмалиться.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Раньше як були 
Гробки, тоді на кладовищі варили і то обідали. А те-
пер усе дорого. Тепер дома хто шо схоче – прикупе чи 
приготове, то так і їздять. Як готовили, то капусняк 
готовили на кладовищі. Як хто умре, то обізатєльно 
варили капусняк. Оце найдобріший капусняк.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОН

с. Високі Байраки
Записала Л. Артюх 1982 р. у с. Високі Байраки  

Кіровоградського р-ну Кіровоградської обл.  
від Кузьмич Теодори Пилипівни, 1912 р. н.,  

та Безушко Надії Германівни, 1907 р. н.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Борщ червоний з помідорами, 
досі, буває, квасять буряки в діжечках чи трьохлітро-
вих банках. До борщу на городі ростуть морква, буряк, 
капуста, цибуля, часник. Засікають зеленню з часни-
ком і сирим салом. Для часнику – дерев’яна ковганка. 
Не тільки борщ затовчують, а й картоплю з м’ясом, ку-
ліш чи ще який суп – з галушками чи крупами. Тепер 
мало гречки, а колись багато варили, і каші теж. Після 
війни, як трохи забагатіли, стали варити рис і [почали 
готували] голубці з рисом. А давніше була більше пер-
ловка, ячна. І пшоно, звісно. Картошку варять, жарять 
на салі, смальці чи олії. До війни ще знали олію рижі-
єву й сім’яну [з конопель], тепер тільки сояшникова.

СТРАВИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ У  неділю рі-
жуть курку, на осінь – гуску чи качку, а перед Різдвом 
ріжуть свиней, сало солять, роблять сальтисон, ковба-
су, кров’янку з гречкою чи рисом, холодець з ніг і м’яса, 
топлять смалець із уздору чи кишкового жиру. Телят 
тепер мало ріжуть удома, більше здають на м’ясо. Те-
пер стали купувати варену ковбасу, з неї на свято ро-
блять салат «Олів’є» з майонезом. Голубці роблять у 
капусті з рисом чи ячною крупою, на гостини – з фар-
шем свинячим, а як на щодень – просто з засмажкою 
з сала. Тушкують у сметані й томатному соусі. Молоко 
їдять свіже й кисле до локші, картоплі, млинців, вермі-
шелі. Сметану збирають, масло тепер мало б’ють. Ко-
лись були масниці з билом, а тепер збивають у трьох-
літрових банках. Колишуть, поки масло не зіб’ється.

СТРАВИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Парять галуш-
ки в супі й у молоці чи відціджують і засмажують, ва-
рять локшину домашню й куповану. Купують вермише-
лю й макарони, варять і роблять бабку з яйцями. Виро-
щують солодкий перець, начиняють морквою чи фар-
шем. Синенькі [баклажани] смажать, роблять «ікру».

КІРОВОГРАДСЬКИЙ  РАЙОН
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моя одну піч, і друга сестра піч. То це стільки в мене Імоя одну піч, і друга сестра піч. То це стільки в мене 
пішло хліба. Це, щітайте, в мене в четвер були люди, Іпішло хліба. Це, щітайте, в мене в четвер були люди, 
в п’ятницю, суботу, неділю, понеділок і вівторок. ПоІв п’ятницю, суботу, неділю, понеділок і вівторок. По
чті шість днів. То це хлібин до сорока могло піти. [Чи Ічті шість днів. То це хлібин до сорока могло піти. [Чи 
несуть хліб на проводи в армію?] Да, тоже несуть! [...] Інесуть хліб на проводи в армію?] Да, тоже несуть! [...] 
Це якщо ідуть до розпісі, то несе батько хлібину таку, ІЦе якщо ідуть до розпісі, то несе батько хлібину таку, 
там колоски, зроблені на ній. Хлібину несе туда до розІтам колоски, зроблені на ній. Хлібину несе туда до роз
пісі, а так щоб молоді отако йшли, да щоб в армію хліб, Іпісі, а так щоб молоді отако йшли, да щоб в армію хліб, 
то такого нема. Просто цей хліб приносять, а тоді вже Іто такого нема. Просто цей хліб приносять, а тоді вже 
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ХЛІБ Хліб майже не печуть, ще років з десять тому 
пекли. Хлібини великі  – до двох-трьох кілограм або 
й більші з пшеничної муки, а  до війни більше було 
житнього. Хліб пекли на поду на сушеному капустя-
ному листі. Тепер не печуть, а як печуть, то у круглих 
формах з бляхи. Якщо в лавку привозять чорний хліб, 
його швидко купують, бо буває нечасто. 

НАПОЇ Квас-сирівець запарюють тепер нечасто, колись 
було частіше, варять звар. Вино з винограду роблять 
удома, горілку женуть із сахару чи фруктів. 

ПІЧ, ПОСУД Варять і печуть в печі чи на плиті біля печі. 
Піч влітку топлять рідко, а  зимою, весною й осін-
ню – часто. Коло печі – чаплія для сковороди, кочер-
га з заліза, ще ковальська, давня, рогачі для горшків і 
чавунців, є лист для випікання пиріжків, балабушок, 
пампушок. Тепер є багато тарілок і мисок, є чарки для 
кожного, є  ложки й вилки, а  колись ще тільки лож-
ками їли, а  чарок було дві, їх подавали кожній парі 
гостей, а тоді по столу – другій, третій. Це називалося 
«шанувати».

ПОМИНКИ Кличуть на обід на кладбищі всіх, хоча 
йдуть не всі. А буває, що поминають сто чоловік, тоді 
буває сідають по черзі, один стіл встає, другий сідає. 
Як голодний хто, чужий, прийде на обід, то це вели-
ка удача, то це добре для покойника  – чужого наго-
дувати. Зразу надворі миють руки, рушник висить на 
мотузці потім до дев’яти днів, тоді його перуть і заби-
рають у хату. Сідають за стіл. На столі коливо з рису 
солодкого, його найперш їдять. Потім ставлять гаря-
чий борщ або капусняк, картошка, кампот  – озвар з 
печеними пиріжками або балабушками, з сахаром. Як 
поставлять озвар, то першому столу треба вставать, 
щоб другі люди сідали. Тепер подають коливо, голуб-
ці, перець начинений, холодець, картоплю і кампот з 
пиріжками чи балабушками. Посту не додержуються. 
Пити ставили горілку, вино і тепер так само. Квас не 
виставляли. Вилки не можна ставить [класти] на стіл, 
бо «покойнику глаза виколеш». До кампоту кладуть 
печення, конфети, їх поминальники забирають з со-
бою після обіду. Коли на столі лишалися нарізаний 
хліб і балабушки, їх теж роздавали людям, щоб не ли-
шались на столі після обіду. Коливо на кладбище не 
несуть і не роздають. Тільки на Проводи. На другий 
день ідуть на кладбище, покойнику несуть завтра-
кать, закликають зустрічних помянуть, ставлять ков-
баску, холодець, пиріжки, голубці, балабушки, капус-
ту, сир – і колись, і зараз роблять. Простеляють коло 
могили полотенце, ставлять їжу, сідають, ллють вино 
або воду на могилу, кришать балабушку або хліб для 
пташок, бо душа може і пташкою ввижатися. Або пе-
чення куповане. Дома теж обідають свої, сусіди, куми. 
Обід такий самий, це теж поминки. Дев’ятий день  – 
обід з коливом. Якщо бідні, то просто роздають пе-
чення, балабушки різним людям за спомин. На сорок 
день готують обід з коливом, такий, як на обід, на сто-
лі ставлять конфети, печення, пряники, роздають по-
тім людям після обіду. В год теж готують обід, кличуть 
людей, не тільки рідню, а й більше. Так само роздають 
після обіду печення й конфети.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  На 
Святий вечір кутю варять з пшениці чи рису, соло-
дять, маком затирають, горіхами. На ніч оставляли на 
столі для душок. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Баба породіллі на руки зливала, 
а та їй давала гроші й подарок: три хліби, фартух чи 
матерію, чи на спідницю.  [...] На сватання старос-
та з молодим ідуть до молодої з хлібом і горілкою. 
Якщо його хліб приймають, то згода, хліб розріза-
ють пополам і їдять за столом. Якщо хліб вертають, 
то отказ  – «почепила кабака» [казали].  [...] Благо-
словляють молодого і молоду перед тим, як ідуть чи 
їдуть вінчатися. Мати благословляє хлібом і іконою. 
Коли вертаються з церкви, на дорозі переставляють 
стіл, на столі – хлібина, кружка з водою. Молодий п’є 
воду, йому подають чарку, він її переливає через го-
лову, бере під руку хлібину в платку чи рушнику, ста-
вить на стіл горілку, гроші й шишку. Тоді його про-
пускають. По дорозі молодим переливають відром 
воду: дорогу переливають на щастя. Це все й тепер 
роблять. Як до його хати прийшли, батько й мати з 
хлібом-сіллю стрічають. [...] На воротях молодого не 
пускають хлопці з її роду чи сусідів. Продають нівес-
ту за викуп, за горілку і гроші. Тоді пропускають у 
двір. Там її батьки встрічають з хлібом-сіллю, беруть 
у молодого його хліб-сіль. 

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Родини  – 
називають «провідувати», ідуть жінки. Самі жінки. 
Несуть якусь їжу: чи вареники, чи голубці. [...] Робили 
хрестини з голубцями, картошкою, а калачі й пиріжки 
кумам не роздавали, тільки за столом їли. І тепер. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» До кожної нової дитини 
брали нових кумів, щоб було кому вечерю на Святве-
чір носити. Вечерю носили кумам і бабі: мисочку з ку-
тею, калачами, утроє плетеними й обручем підпереза-
ними, рибу жарену, озвар і гуші з узвару, свіжі яблука, 
конфети, пряники, горіхи, все в платочку. Куми замі-
няють вечерю своєю мисочкою. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай пекли у молодого, а  в 
молодої – лежень і дівочий пряник. Він був круглий. 
Здобний. В дірку посеред ставили дві ложки, лєнтою 
зв’язані, щоб була хороша молода [незаймана]. Так 
було ще до середини [19]50-х  років. Лежнів пекли 
два: довгі хлібини, зверху посічене тісто зубчиками, 
і  з тіста обручиком підперезані. Зверху ставили два 
петушки з тіста. В суботу кликали людей на свадьбу – 
з шишками. Кланялася молода, а старша дружка по-
давала їй шишку. Вона кликала і давала шишку. Ще 
років десять-дванадцять [тому] шишки носили – за-
прошували на весілля, а  тепер запрошення пишуть 
на откритках. Несла старша дружка у вузлику з хуст-
ки. Молода кланяється і дає шишку: «Просили тато й 
мама, і я прошу на хліб-сіль, на весілля». Тепер цього 
нема, а гарно було. [...] Ліпити кличуть сусідів: «Ідіть 
до нас на шишки». Ліплять і шишки, й коровай. Ко-
ровай круглий, однією хлібиною, всередину запікають 
гроші, а  дірку всередині закладають великою шиш-
кою, кругом голубами прикрашають. Не квітчають 
ні калиною, ні квітами. Вставляють дві гілки на три 
тички – короги �. Гільце вставляють у дошку чи в хлі-
бину. Воно з вишні, квітчають бубликами, калиною, 
овсом, печенням, яблуками, конфетками.  [...] Вечо-
ринка. Молодий приходить з хлібом-сіллю, музиками, 
танцюють і по дорозі, і в неї. У молодої ввечері ріжуть 
лежень, дружки роздають боярам – «дівування» роз-
дають.  [...] Зять приходить за тещею на другий день, 
теща бере лежень, несе до молодого у скатерті, кладе 
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І
бо «покойнику глаза виколеш». До кампоту кладуть 

І
бо «покойнику глаза виколеш». До кампоту кладуть 
печення, конфети, їх поминальники забирають з соІпечення, конфети, їх поминальники забирають з со
бою після обіду. Коли на столі лишалися нарізаний Ібою після обіду. Коли на столі лишалися нарізаний 
хліб і балабушки, їх теж роздавали людям, щоб не лиІхліб і балабушки, їх теж роздавали людям, щоб не ли
шались на столі після обіду. Коливо на кладбище не Ішались на столі після обіду. Коливо на кладбище не 
несуть і не роздають. Тільки на Проводи. На другий Інесуть і не роздають. Тільки на Проводи. На другий 
день ідуть на кладбище, покойнику несуть завтраІдень ідуть на кладбище, покойнику несуть завтра
кать, закликають зустрічних помянуть, ставлять ковІкать, закликають зустрічних помянуть, ставлять ков
баску, холодець, пиріжки, голубці, балабушки, капусІбаску, холодець, пиріжки, голубці, балабушки, капус
ту, сир – і колись, і зараз роблять. Простеляють коло Іту, сир – і колись, і зараз роблять. Простеляють коло 

М
солодкого, його найперш їдять. Потім ставлять гаря

М
солодкого, його найперш їдять. Потім ставлять гаря
чий борщ або капусняк, картошка, кампот  – озвар з 

М
чий борщ або капусняк, картошка, кампот  – озвар з 
печеними пиріжками або балабушками, з сахаром. Як 

М
печеними пиріжками або балабушками, з сахаром. Як 
поставлять озвар, то першому столу треба вставать, 

М
поставлять озвар, то першому столу треба вставать, 
щоб другі люди сідали. Тепер подають коливо, голуб

М
щоб другі люди сідали. Тепер подають коливо, голуб
ці, перець начинений, холодець, картоплю і кампот з 

М
ці, перець начинений, холодець, картоплю і кампот з 
пиріжками чи балабушками. Посту не додержуються. Мпиріжками чи балабушками. Посту не додержуються. 
Пити ставили горілку, вино і тепер так само. Квас не МПити ставили горілку, вино і тепер так само. Квас не 
виставляли. Вилки не можна ставить [класти] на стіл, Мвиставляли. Вилки не можна ставить [класти] на стіл, 
бо «покойнику глаза виколеш». До кампоту кладуть Мбо «покойнику глаза виколеш». До кампоту кладуть 
печення, конфети, їх поминальники забирають з соМпечення, конфети, їх поминальники забирають з со
бою після обіду. Коли на столі лишалися нарізаний Мбою після обіду. Коли на столі лишалися нарізаний 
хліб і балабушки, їх теж роздавали людям, щоб не лиМхліб і балабушки, їх теж роздавали людям, щоб не ли
шались на столі після обіду. Коливо на кладбище не Мшались на столі після обіду. Коливо на кладбище не 
несуть і не роздають. Тільки на Проводи. На другий Мнесуть і не роздають. Тільки на Проводи. На другий 

ПЕМПЕФ
Як голодний хто, чужий, прийде на обід, то це вели

Ф
Як голодний хто, чужий, прийде на обід, то це вели
ка удача, то це добре для покойника  – чужого наго

Ф
ка удача, то це добре для покойника  – чужого наго-

Ф
-

дувати. Зразу надворі миють руки, рушник висить на 

Ф
дувати. Зразу надворі миють руки, рушник висить на 
мотузці потім до дев’яти днів, тоді його перуть і заби Фмотузці потім до дев’яти днів, тоді його перуть і заби- Ф-
рають у хату. Сідають за стіл. На столі коливо з рису Фрають у хату. Сідають за стіл. На столі коливо з рису 
солодкого, його найперш їдять. Потім ставлять гаря Фсолодкого, його найперш їдять. Потім ставлять гаря- Ф-
чий борщ або капусняк, картошка, кампот  – озвар з Фчий борщ або капусняк, картошка, кампот  – озвар з 
печеними пиріжками або балабушками, з сахаром. Як Фпеченими пиріжками або балабушками, з сахаром. Як 
поставлять озвар, то першому столу треба вставать, Фпоставлять озвар, то першому столу треба вставать, 

ЧАСТУВА

Ф
ЧАСТУВА

називають «провідувати», ідуть жінки. Самі жінки. 

Ф
називають «провідувати», ідуть жінки. Самі жінки. 
Несуть якусь їжу: чи вареники, чи голубці. [...] Робили 

Ф
Несуть якусь їжу: чи вареники, чи голубці. [...] Робили 
хрестини з голубцями, картошкою, а калачі й пиріжки 

Ф
хрестини з голубцями, картошкою, а калачі й пиріжки 
кумам не роздавали, тільки за столом їли. І тепер. 

Ф
кумам не роздавали, тільки за столом їли. І тепер. 

ЗФЗВИФВИЧФЧАЙФАЙ «Ф «НФНЕСФЕСТИ ВЕФТИ ВЕ
брали нових кумів, щоб було кому вечерю на СвятвеФбрали нових кумів, щоб було кому вечерю на Святве
чір носити. Вечерю носили кумам і бабі: мисочку з куФчір носити. Вечерю носили кумам і бабі: мисочку з ку
тею, калачами, утроє плетеними й обручем підперезаФтею, калачами, утроє плетеними й обручем підпереза
ними, рибу жарену, озвар і гуші з узвару, свіжі яблука, Фними, рибу жарену, озвар і гуші з узвару, свіжі яблука, 
конфети, пряники, горіхи, все в платочку. Куми заміФконфети, пряники, горіхи, все в платочку. Куми замі
няють вечерю своєю мисочкою. Фняють вечерю своєю мисочкою. 

ЧФЧ Е
хлібом-сіллю стрічають. [...] На воротях молодого не 

Е
хлібом-сіллю стрічають. [...] На воротях молодого не 
пускають хлопці з її роду чи сусідів. Продають нівес

Е
пускають хлопці з її роду чи сусідів. Продають нівес
ту за викуп, за горілку і гроші. Тоді пропускають у 

Е
ту за викуп, за горілку і гроші. Тоді пропускають у 
двір. Там її батьки встрічають з хлібом-сіллю, беруть Едвір. Там її батьки встрічають з хлібом-сіллю, беруть 
у молодого його хліб-сіль. Еу молодого його хліб-сіль. 

ЧАСТУВА ЕЧАСТУВАНН ЕННЯ ЕЯ НЕНАЕА РОДИЕ РОДИНЕНАХЕАХ, ХРЕСТИЕ, ХРЕСТИ
називають «провідувати», ідуть жінки. Самі жінки. Еназивають «провідувати», ідуть жінки. Самі жінки. 
Несуть якусь їжу: чи вареники, чи голубці. [...] Робили ЕНесуть якусь їжу: чи вареники, чи голубці. [...] Робили 
хрестини з голубцями, картошкою, а калачі й пиріжки Ехрестини з голубцями, картошкою, а калачі й пиріжки 
кумам не роздавали, тільки за столом їли. І тепер. Екумам не роздавали, тільки за столом їли. І тепер. 

ТИ ВЕЕТИ ВЕЧЕЧ
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на стіл, там у нього ріжуть і їдять. Пряник забирає 
молода. Називається «дівочий калач». На нього, крім 
ложок, клали калину зверху, а  барвінку тут не було. 
І  зараз нема. Цей пряник  – для молодого й молодої, 
вони ділять між собою, їдять самі. Шишки печуть у 
обох молодих і  коровай досі печуть. І  пряник, і  два 
лежні. Але більше купують. Хоча шишки не купують. 
Коли дарують молодих, подають чарку і шишку кож-
ному. Шишками дарують молодої причет, вгощають 
при запрошенні. [...] Коровай староста ріже на весіллі, 
вирізає середину з грішми для молодих, а потім роз-
носять всім, хто за столом. Це роблять після того, як 
подарували молодих у нього. Дають і музикам, і тим, 
хто за порогом [стоїть] дивиться.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Заводять в хату за платочок, мати 
садить за стіл. Тут їдять. Борщ чи капусняк варять, як 
і колись. Подають перець жарений, голубці, картошку, 
наостанок – кампот. Гуляють, а тоді молода іде додому. 
В  неї дома теж застілля. Молодий приходить вслід з 
гільцем і всім причетом. А в неї на столі своє гільце 
стоїть у хлібині. [...] Молодий через боярина викупляє 
[молоду]. Тоді молодий сідає, весь його причет сідає. 
Свати молодої перев’язують причет молодого на-
вхрест рушниками. Гуляють за столом до вечора. По-
тім знову вечеряють, ділять одного лежня, і молодий 
забирає молоду до себе. 

с. Грузьке
Записала Л. Артюх 1982 р. у с. Грузьке  

Кіровоградського р-ну Кіровоградської обл.  
від Ковтонюка Івана Івановича, 1915 р. н.,  

Ковтонюк Любові Антонівни, 1919 р. н.,  
та Гінкул Ольги Трохимівни, 1923 р. н.

ПОМИНКИ Кутя з рису солодкого, конфетки-горо-
шок навхрест, три ложки наперед їдять усі. Вилками 
не можна на обід і на всі поминки брати, «бо мерцеві 
глаза поколеш», тільки ложками їдять. Варять борщ і 
подають першим зразу, дуже гарячий. Тоді голубці з 
рису чи ячки і фаршу, картошка жарена, риба жарена 
й солона, котлети, хліб, пиріжки. Кампот з пиріжка-
ми – остання страва. [...] Ще недавно тільки три чарки 
пили і їли кутю, борщ, картошку й голубці. Кампот 
з буряка солодкого варили, бувало. А то так із сухих 
фруктів і ягід звар. Він – остання страва, знають люди, 
що треба вже йти по домам або вставати, щоб люди 
сіли за другий стіл. На вечерю страви оставляють на 
столі. А якщо приберуть, то знов ставлять їжу. Душа, 
мовляв, прилетить і буде вечеряти.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Називають «сватання» 
чи «лагодна». Свататься іде староста  – брат стар-
ший, може, двоюрідний, дядько. Одружені, не хлопці. 
Ідуть з молодим. Тепер ходять два старости. Несуть, 
як колись, хліб, півлітра горілки. Віддають батькам 
молодої хліб. Вони цілують хліб. Якщо хліб не при-
ймають, то значить це одказ  – «кабака причепили» 
[казали]. Як згода, сідають за стіл. Вечеряють. Бать-
ки виводять, ідуть до молодого. Там трохи підвече-
ряють. У  наступну суботу збираються в молодої на 
другу пагодну. Там збираються всі родичі. Раніше 
староста ходив сам до молодої, хліб і горілку ніс. Те-
пер на друге сватання домовляються про наступну  
свадьбу.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ На весілля печуть два короваї, 
в  них встромляють по свічці. Зверху прикрашають 
узорами з тіста. Колись пекли два калачі з діркою по-
середині кілограмів на п’ять-шість, плетений у два 
плетіння, а зверху клали утроє косу з тіста. В тісто ні-
чого не запікають, зерном не підсипали, зверху кали-
ною чи барвінком не красили. Вже років п’ятнадцять 
стали короваї пекти. На похорон [неодружених] ка-
лачі опоясують тоненьким тістом, на похорон пекли 
калачі такі, як бублики, тільки більші, з одного тіста. 
Кажуть «калач» чи «колак». Шишки пекли. Шишок 
сто штук. Коржик, а на ньому порізане тісто. Більше 
ніякого не печуть, ніяких «качок» чи «гусок». Пекти 
коровай хазяйка приглашає родичок. Не обов’язково 
тих, хто в парі живе, аби вміла пекти. Не несуть ні 
масла, ні яєць, ні муки і колись не несли. Все хазяй-
ське. Розчиняють зранку в п’ять-шість годин, а  опа-
ру звечора ставлять. Форма кругла, всередині дірка. 
Калачі пекли у [19]50–[19]60-ті роки, тепер купляють. 
Нанашулам пекли пару великих, пару менших – ста-
ростам, один – молодому, один – для свекрухи. У мо-
лодого печуть два для молодої батьків. Шишки тепер 
печуть всі. Жемни [калачі] пекла мати молодої, коли 
молоду з дому забирають, мати їх старостам дає, вони 
привозять до молодого, нанашули вставляють свічки 
в жемни й запалюють. Раніше весілля було в неділю, 
тепер – в суботу. Довго запрошували на весілля з дво-
ма дружками і двома ворниками. З калачами – жемна-
ми. Тепер нема цього.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ За першим столом – молодь. Обі-
дають. Борщ не варять, а  тільки на третій день. На 
столі печінка, язики, холодне, салат-майонез, пиріж-
ки. Частують гостей старости, п’ють стільки, скільки 
хочуть. Колись менше пили. Колись пили тільки під 
музику, за частуванням. Молодий забирає до себе мо-
лоду, і теж вже всі обідають. [...] Нанашул і староста з 
калачами заходять до хати тестя і тещі, калачі відда-
ють тестям, а ті свій калач кладуть молодому на голо-
ву. А потім калач виривають з рук, ламають на шмат-
ки, щоб так хлопці билися за дівчатами, як люди за 
цим калачем. Молодь його швидко поїдає. Застілля в 
хаті, все таке саме: холодець, котлети, картка з м’ясом, 
салати, ковбаса, риба, пиріжки, звар.  [...] Погуляють. 
Нанашули кличуть свадьбу до молодого, а  її батьки 
дають туди передати жемни [калачі]. Дрючок кладуть 
поперек дверей, бо молодому треба викупити моло-
ду. Молодий викупляє за гроші, вино, яблука, калачі. 
У  молодого у дворі стіл і дві чарки, батько-мати зу-
стрічають з горілкою й водою. Воду п’ють, а  горілку 
виливають через плече. У хаті за стіл сідають. [...] Тоді 
приходять батьки і весілля молодої. Ходить староста, 
це називається «з  тарілкою». Гуляють, частуються, 
до ранку розходяться. В понеділок (тепер – у неділю) 
у молодого збирається все весілля – і молодого, і мо-
лодої. П’ють по чарці, батько й мати молодого дару-
ють молодих. [...] Раніше у нанашів було таке саме за-
стілля, як весілля, ще років три тому гуляли в них на 
третій день. І  їм дарували два великі калачі. А тепер 
тільки приходять молоді до них з калачами, і нанашул 
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молодого несуть хліб і рушник, і  грудку солі. Перед 
розписом молодих біля клубу зустрічає секретар сіль-
ради з хлібом-сіллю на рушнику. З  розпису молоді 
йдуть до молодої, там її лишають, а весілля молодого 
йде до нього додому. Батьки виносять стіл у двір, на 
нього ставлять хліб-сіль, шампанське. [...] Баба [пови-
туха] клала в першу купіль дитині якесь пахуще зілля, 
тепер кладуть хрестик, кусочок хліба під голову. Якщо 
дитина засне до заходу сонця, вранці до схід сонця 
мама кидає цей хліб собаці, щоб дитина була спокій-
на, спала добре. 

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ  Родини  –  
провідували жінки, без чоловіків, несли роділлі пря-
ники, бублики, матерію для пелюшок, а стіл хазяї го-
товлять. То буває до дев’яти-десяти днів після наро-
дження дитини. Тепер приходять парами, а колись – 
тільки жінки. На хрестини ставлять холодець, муля-
не [салат з майонезом], ковбасу, голубці, картошку, 
перець, начинений морквою чи фаршем з рисом або 
ячкою, в кінці – кампот. На другий день зразу борщ, 
а  потім так само. Калачі печуть по парі для кожної 
пари кумів, не купують. Дають кумам після гулянки. 
На хрестини всі йдуть з хлібом.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Нанаші  – нанаша і нана-
шул – хрещені батьки на весіллі. На Різдво, 6 січня у 
Святий вечір приходять до нанашів хрещеники, при-
носять вечерю: калач, корж прісний і гостинець – звар 
і гуші з нього. Яблука, сливи і кутю. І до баби носили 
таке, поки баба бабувала.

с. Покровське
Записала О. Бабенко 29 липня 2008 р.  

у с. Покровське Кіровоградського р-ну 
Кіровоградської обл.  

від Кітчан Ірини, 1946 р. н.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Як 
печуть паски?] Яічкі нада, мука, молоко, маргарин, 
шо там, сахар. І пиво у паску, щоб вона така ото була, 
шипуча. [Чим зверху прикрашають паски?] Маком 
мажем, збиваєм яічкі. Та й раньше так було. А  по-
сипать еслі єсть чим, то посиплем, нема, то... Сійчас 
уже поїдеш у город, понакупляєш, є  чим посипать. 
А  раньше, то хіба воно було? Помазали білим та й 
усьо. В церкву ходим, святимо. В крайнєм случає, як 
вже там щось не вийде чи больний, чи який там, а то 
ж ходим в церкву.

НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Каніж
Записали В. Левицький та О. Васянович  

30 липня 2008 р. у с. Каніж  
Новомиргородського р-ну Кіровоградської обл.  

від Санди Галини, 1938 р. н., 
та Зінаїди Федорівни, 1944 р. н.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ку розчиняли на молоці, бо це ж паска, розбивали 
туди крашанки [яйця], клали олійки, ізюму, місили. 
Тісто підходило, і тоді пекли.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ  Коровай. Замішують тісто на 
коровай, так як звичайне тісто дріжджове, туди 
кладуть масло, багато яєць, замішують його, воно 
сходить, тоді роблять великий круг з тіста, а  тоді 
прикрашають  – то квіточку з тіста роблять, то пе-
люсточку, роблять пару голубів, оздоблюють гарно, 
і все з тіста. Далі випікають такий калач, який дають 
молодим для розпису. Їх зустрічають, там, де вони 
розписуються, з цим калачем, а другий лишають біля 
пам’ятника загиблим воїнам. Ще випікають нарече-
ного і наречену [фігурки]. Їх виліплюють із тіста, так 
приблизно, шо це силуети людські, і потім одним та-
ким ободом із тіста об’єднують їх разом, це значить, 
шо вони об’єднуються навіки. Печуть коровай на ве-
ликих таких деках, на круглих, на квадратних, є так, 
шо в піч не вміщується, то розвалюють піч, шоб зай-
шов коровай, а потім уже, в кінці весілля, за третій 
стіл, цим короваєм обдаровують всіх гостей. Шість 
годин проходить з того часу, як учиняють тісто, і до 
того, як уже вийняли з печі готовий коровай. Коро-
вай завжди пекли в четвер, це коли весілля робили в 
неділю, а зараз весілля роблять у суботу, то коровай 
печуть у середу. Молодому ще печуть калачі, він іде 
до молодої з цими калачами, і тут вони лишаються, 
а  молода йде до молодого вже зі своїми калачами, 
увечері. Ці два калачі зв’язують докупи червоною 
лєнтою, молодий зі своїми людьми приходить, сто-
їть перед ворітьми, виходять рідні молодої, кладуть 
[ставляють] стіл, пригощають, ці просяться, шоб їх 
впустили, дають могорич. Ці, від молодої, не пуска-
ють, а ті, від молодого, дають могорич, шо пустіть нас 
на подвір’я зайти. Це в нас збереглося до цього часу. 
Увечері, після всього, як молода вже йде до молодо-
го, то їй дають уже її два калачі, теж зв’язані лєнтою, 
дають обом по іконі. Молодої батьки благословля-
ють, випроважають же дочку з дому, щитається, шо 
вона вже відрізана скибка. Батьки благословляють 
на спільне життя, на щасливе життя, молоді цілують 
ікону, беруть по іконі в руки, і мама тоді за платочок 
виводить їх з хати і проводить за ворота. В цей час 
співають різних пісень.

с. Панчеве
Записала В. Атаманчук 30 липня 2008 р.  

у с. Панчеве Новомиргородського р-ну 
Кіровоградської обл.  

від Панкуль-Чигулі (Бусько) Поліни Михайлівни, 1908 р. н.  
Розшифрувала Л. Артюх

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Із 
чого варили кутю?] З пшениці робили, даже товкли в 
ступі. Мак сипали, а як же без маку, дихать не могли. 
З маком пекли все. А тоді, бачиш, два рази мені мілі-
ція вирвала, і приказ, сказали, оштрафують, і не стали. 
А я без маку. Всігда у мене й коржі з маком, і пиріжки 
з маком.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО 
ЦИК ЛУ   [На Маковія] святять і мак, святять у церкві, 
цвіти. [Шо робили зі свяченим маком?] Можна по-
сипать, він полєзний, кажуть люди. На Маковея, ко-
нєшно ж, з маком усе посипане. Я пекла коржі. Мак 
терла у макітрі, мед чи сахарьку, водички тепленької, 
а  тоді заливаю. Їж і хочеться. А  тепер уже ходять і 
рвуть мак.
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О КАЛЕ МО КАЛЕН МНД МДАРМАРНМНОГМОГО ЦИКЛУМО ЦИКЛУ [Як М[Як 
ечуть паски?] Яічкі нада, мука, молоко, маргарин, Мечуть паски?] Яічкі нада, мука, молоко, маргарин, 

шо там, сахар. І пиво у паску, щоб вона така ото була, Мшо там, сахар. І пиво у паску, щоб вона така ото була, 
шипуча. [Чим зверху прикрашають паски?] Маком Мшипуча. [Чим зверху прикрашають паски?] Маком 
мажем, збиваєм яічкі. Та й раньше так було. А  поМмажем, збиваєм яічкі. Та й раньше так було. А  по
сипать еслі єсть чим, то посиплем, нема, то... Сійчас Мсипать еслі єсть чим, то посиплем, нема, то... Сійчас 
уже поїдеш у город, понакупляєш, є  чим посипать. Муже поїдеш у город, понакупляєш, є  чим посипать. 
А  раньше, то хіба воно було? Помазали білим та й МА  раньше, то хіба воно було? Помазали білим та й 
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Ф
-

носять вечерю: калач, корж прісний і гостинець – звар Фносять вечерю: калач, корж прісний і гостинець – звар 
і гуші з нього. Яблука, сливи і кутю. І до баби носили Фі гуші з нього. Яблука, сливи і кутю. І до баби носили 
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лєнтою, молодий зі своїми людьми приходить, сто
їть перед ворітьми, виходять рідні молодої, кладуть Фїть перед ворітьми, виходять рідні молодої, кладуть 
[ставляють] стіл, пригощають, ці просяться, шоб їх Ф[ставляють] стіл, пригощають, ці просяться, шоб їх 
впустили, дають могорич. Ці, від молодої, не пускаФвпустили, дають могорич. Ці, від молодої, не пуска
ють, а ті, від молодого, дають могорич, шо пустіть нас Фють, а ті, від молодого, дають могорич, шо пустіть нас 
на подвір’я зайти. Це в нас збереглося до цього часу. Фна подвір’я зайти. Це в нас збереглося до цього часу. 
Увечері, після всього, як молода вже йде до молодоФУвечері, після всього, як молода вже йде до молодо
го, то їй дають уже її два калачі, теж зв’язані лєнтою, Фго, то їй дають уже її два калачі, теж зв’язані лєнтою, 
дають обом по іконі. Молодої батьки благословляФдають обом по іконі. Молодої батьки благословля
ють, випроважають же дочку з дому, щитається, шо Фють, випроважають же дочку з дому, щитається, шо 
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годин проходить з того часу, як учиняють тісто, і до 
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того, як уже вийняли з печі готовий коровай. Коро

Е
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Евай завжди пекли в четвер, це коли весілля робили в Евай завжди пекли в четвер, це коли весілля робили в 
неділю, а зараз весілля роблять у суботу, то коровай Енеділю, а зараз весілля роблять у суботу, то коровай 
печуть у середу. Молодому ще печуть калачі, він іде Епечуть у середу. Молодому ще печуть калачі, він іде 
до молодої з цими калачами, і тут вони лишаються, Едо молодої з цими калачами, і тут вони лишаються, 
а  молода йде до молодого вже зі своїми калачами, Еа  молода йде до молодого вже зі своїми калачами, 
увечері. Ці два калачі зв’язують докупи червоною Еувечері. Ці два калачі зв’язують докупи червоною 
лєнтою, молодий зі своїми людьми приходить, стоЕлєнтою, молодий зі своїми людьми приходить, сто
їть перед ворітьми, виходять рідні молодої, кладуть Еїть перед ворітьми, виходять рідні молодої, кладуть 
[ставляють] стіл, пригощають, ці просяться, шоб їх Е[ставляють] стіл, пригощають, ці просяться, шоб їх 
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с. Попельнасте
Записала І. Щербак 27 вересня 2008 р. у с. Попельнасте  

Олександрійського р-ну Кіровоградської обл.  
від Шкуратько Олени Федорівни, 1951 р. н.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» [Чи діти носили вечерю 
бабі-повитусі?] Носили. Саме перве бігли до оцієї ба-
бушки. Це робилося шостого січня увечері, проти сьо-
мого. [А що несли?] Варили кутю пшеничну чи ячмін-
ну, добавляли туди мак, мед, заливали узваром. Клали 
в таке блюдечко чи мисочку невеличку. Пиріжки пе-
кли і давали. З маком пекли, з квасолею, з кабаком – у 
кабак клали вишні. Оце все накладали і несли. Несли 
кутю, пиріжки. Приносили і казали: «Зі Святим вечо-
ром! Казали батько й мати велике Вам спасибі». Клали 
їй кутю, пиріжки. А після бабушки несемо вечерю до 
хрещених батьків. [А вони Вам що давали?] Тоже пи-
ріжки, гостинці.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ В  той самий день 
[святкували хрестини вдома], як приходили з церк-
ви. Багато ж людей не созивали. Братів, сестер, рідню 
погукали, хрещених, бабу-повитуху. Сіли, пообідали. 
В нас на хрестини капусту варили і картошка з печі. 
Кисіль, узвар подавали в кінці. Починали в нас всігда 
з капусти. Капуста – це не капусняк рідкий. Капуста – 
це густенька така страва. Кидаємо м’ясо, цибульки. 
А  звечора заготовляю січену капусту, присолюю її. 
Кидаю туди цю січену капусту, пшоно, картоплю зва-
рену через друшляк перепускали, шоб крупинок не 
було. Де які свадьби чи похорони були, в нас усе на-
чиналося з капусти. Заправляємо зажарочкою – тро-
хи олійки, сала, томату. Маслечка кидали. Сметани не 
кидали в зажарку, бо вона цвіт [колір] забирає у ка-
пусти, треба, шоб вона була красна. Воно й донині у 
селі так, шо перша страва, яку подають, – це капуста. 
А кончалося все киселем. Як кисіль подали, то це вже 
значить, шо по домах треба йти.

с. Червона Кам’янка
Записали І. Щербак та З. Гудченко  

27 вересня 2008 р. у с. Червона Кам’янка  
Олександрійського р-ну Кіровоградської обл.  

від Пиндика Олександра Михайловича, 1928 р. н.,  
Пиндик Олександри Антонівни, 1922 р. н., 

та Шаповала Петра Григоровича, 1926 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Сватання. Якшо молода згодна, то 
вона перев’язує рушниками старостів. І ше – як моло-
да согласна, то должна перерізати хлібину, шо прине-
сли старости, пополам. І половину цієї хлібини їдять 
за столом, а половину оддають сватам.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Весілля в нас у суботу начина-
ється, в  неділю заканчується. А  в понеділок варени-
ки шили. Оце ж збираються у молодого чи молодої, 
дивлячись у кого свайбу гуляють, або і в молодого, і в 
молодої, то там і там собираються в понеділок гості. 
Начинається з того, що вранці в понеділок ходять ци-
гани, наряжаються в циганське і ходять кури ловлять, 

гусей ловлять, птицю всяку ловлять у тих, хто був у 
суботу і неділю та не прийшов у понеділок на свайбу. 
Курей ловлять, беруть, шо хазяйка там дасть. На вечір 
готовлять з цієї птиці суп гарний і вареники готов-
лять. Вареників багато готовлять із сиром. Може по-
пастися з пшеницею, просом, соєю – це для сміху такі 
ліплять. А  кому попався такий вареник, то той уже 
должен виполнять заданіє – чи співать, чи танцювать, 
хто шо вміє.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Житній хліб чорний – це був 
перве. На Паску тіки мама з пшеничного могла спекти 
там калач, а то житній хліб. Він для робочого набагато 
поживніший.

ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Чечеліївка
Записала І. Щербак 26 вересня 2008 р. у с. Чечеліївка  

Петрівського р-ну Кіровоградської обл.  
від Нетеси Зінаїди Пилипівни, 1935 р. н.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» [Чи діти носили хрещеним 
батькам вечерю?] Раніше було таке. Оце ж шостого січ-
ня ввечері носили вечерю до батьків хрещених, до ро-
дини. Нас мати, як виряжала, то клала два-три пиріж-
ки і калач. Калач був такий кругленький, із зубцями 
такими. Приходили до хрещеного і казали: «Добрий 
вечор, Святий вечор, прислали батько й мати, шоб ми 
до Вас вечерю принесли». А батько шо дасть? Гребінок 
або олівець, раніше це ж такі подарки були. Калач од-
давали тільки батькові хрещеному і матері хрещеній, 
а пиріжками мінялися, як до других носили вечерю.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Люди якісь такі 
замкнуті. Старі люди до церкви не ходять. Тільки по 
великих празниках, то повна церква. А так, то нема. 
Церква у нас Покрови. В  прошлім годі дуже харашо 
празнували [Храм]. Фермер дав м’яса, продуктів уся-
ких. І був капусняк. [Де роблять обід на Храм?] Над-
ворі, коло церкви. І  гриби, і  катлєти були, і  голубці, 
все було. Дівчата у школі готовили, директорша роз-
рішила. Випить немає. Хочеш випить, бери з собою 
бутилку. [Чи святкують Храм удома?] Нє, дома не 
святкують, тільки біля церкви. Пєвчі до нас приїжа-
ють. У нас і свої, три душі, у пєвчу до церкви ходять, 
я тоже хожу.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ В  понеділок це ж були цигани. 
Вдіваються хто в шо і попід хатами ці, шо на свайбі 
гуляли, збірають кури. Хто не прийшов в понеділок, 
беруть рядно чи одіяло і приносять в цьому того, хто 
не прийшов. Для сміха ж ото. Я щитаю, шо свайба – 
це драматичне дійство. А шо ж тепер – прийшли, наї-
лись, погацали і всьо. Ні звуку, нічого. Не збірають ку-
рей. А ранше – зібрали курей, зварили харошу юшку, 
бо курей штук п’ятнадцять.

ПОМИНКИ [Що готують на поминальний обід?] Рані-
ше, бабуся наша казала, було три страви: капусняк 
чи борщ, картошка, кампот і пиріжок чи там кусочок 
хліба, і  всьо. А  тепер, то чого тільки не наставлять 
на столи. 

ПЕТРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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А кончалося все киселем. Як кисіль подали, то це вже 
значить, шо по домах треба йти.Ізначить, шо по домах треба йти.
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Олександрійського р ІОлександрійського р- І-ну КіровоградськІну Кіровоградськ
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М
замкнуті. Старі люди до церкви не ходять. Тільки по 
великих празниках, то повна церква. А так, то нема. Мвеликих празниках, то повна церква. А так, то нема. 
Церква у нас Покрови. В  прошлім годі дуже харашо МЦерква у нас Покрови. В  прошлім годі дуже харашо 
празнували [Храм]. Фермер дав м’яса, продуктів усяМпразнували [Храм]. Фермер дав м’яса, продуктів уся

Фз капусти. Капуста – це не капусняк рідкий. Капуста – Фз капусти. Капуста – це не капусняк рідкий. Капуста – 
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А  звечора заготовляю січену капусту, присолюю її. ФА  звечора заготовляю січену капусту, присолюю її. 
Кидаю туди цю січену капусту, пшоно, картоплю зва ФКидаю туди цю січену капусту, пшоно, картоплю зва- Ф-
рену через друшляк перепускали, шоб крупинок не Френу через друшляк перепускали, шоб крупинок не 
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батькам вечерю?] Раніше було таке. Оце ж шостого січ
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батькам вечерю?] Раніше було таке. Оце ж шостого січ
ня ввечері носили вечерю до батьків хрещених, до ро

Ф
ня ввечері носили вечерю до батьків хрещених, до ро
дини. Нас мати, як виряжала, то клала два-три пиріж

Ф
дини. Нас мати, як виряжала, то клала два-три пиріж
ки і калач. Калач був такий кругленький, із зубцями 

Ф
ки і калач. Калач був такий кругленький, із зубцями 
такими. Приходили до хрещеного і казали: «Добрий Фтакими. Приходили до хрещеного і казали: «Добрий 
вечор, Святий вечор, прислали батько й мати, шоб ми Фвечор, Святий вечор, прислали батько й мати, шоб ми 
до Вас вечерю принесли». А батько шо дасть? Гребінок Фдо Вас вечерю принесли». А батько шо дасть? Гребінок 
або олівець, раніше це ж такі подарки були. Калач одФабо олівець, раніше це ж такі подарки були. Калач од
давали тільки батькові хрещеному і матері хрещеній, Фдавали тільки батькові хрещеному і матері хрещеній, 
а пиріжками мінялися, як до других носили вечерю.Фа пиріжками мінялися, як до других носили вечерю.

ОСТИФОСТИНФНАФА НФНФАФАзамкнуті. Старі люди до церкви не ходять. Тільки по Фзамкнуті. Старі люди до церкви не ходять. Тільки по 
великих празниках, то повна церква. А так, то нема. Фвеликих празниках, то повна церква. А так, то нема. 
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Записала І. Щербак 26 вересня 2008 р. у с. Чечеліївка  

Е
Записала І. Щербак 26 вересня 2008 р. у с. Чечеліївка  

Петрівського р

Е
Петрівського р
від Нетеси Зінаїди Пилипівни, 1935 р. н.Евід Нетеси Зінаїди Пилипівни, 1935 р. н.Е « Е «Н ЕНЕС ЕЕСТИ ВЕЕТИ ВЕЧЕЧЕРЮ»ЕЕРЮ» [Чи діЕ[Чи діти носили хрещеним Ети носили хрещеним 

батькам вечерю?] Раніше було таке. Оце ж шостого січЕбатькам вечерю?] Раніше було таке. Оце ж шостого січ
ня ввечері носили вечерю до батьків хрещених, до роЕня ввечері носили вечерю до батьків хрещених, до ро
дини. Нас мати, як виряжала, то клала два-три пиріжЕдини. Нас мати, як виряжала, то клала два-три пиріж
ки і калач. Калач був такий кругленький, із зубцями Еки і калач. Калач був такий кругленький, із зубцями 
такими. Приходили до хрещеного і казали: «Добрий Етакими. Приходили до хрещеного і казали: «Добрий 
вечор, Святий вечор, прислали батько й мати, шоб ми Евечор, Святий вечор, прислали батько й мати, шоб ми 



БІЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН

с. Брусівка
Записала С. Щербань у липні 1986 р.  

у с. Брусівка Біловодського р-ну Луганської обл.  
від Бабичевої Клавдії Олексіївни, 1918 р. н.

ХЛІБ Пекли більше пшеничного хліба. Дрожді роби-
ли з хмелю. Клали хміль у кип’ячу воду у горщечок, 
щоб трошки закипіло, і отставляємо на припічок, тут 
він охолоня. У  макітерку насипаємо висівок  – дві-
три пригорщі і муки пригорщу, виливаємо у макітру 
хміль, скільки треба, щоб було як сметана. Тоді роз-
чиняють старі дрожді з хмелю, вони завжди були, ви-
сіли в торбочці у хижці, у  тепленькій водичці, вони 
підійдуть, і запускаємо у варений хміль, кописточкою 
розколотюємо. У  макітрі сходе, макітру ставимо на 
лежанці, як зимою, на лаві чи на столі. Стоїть у ма-
кітрі, поки висходяться, а тоді затирають висівками і 
сушать, розстеляють на столі на скатертину. Просо-
хло – тоді у торбочку. Як вчиняли дрожді, замочила 
три жмені у макітерці, проціджуємо на трушляку. 
У макітрі великій опара, мука розведена гарячою во-
дою, охолоне, тоді додаємо дрожді проціджені і учи-
няємо. Поставила на піч, накрила зверху, укутала. 
Сходить. Зійшло, підмішала борошном, а тоді місять у 
ночвах, ото дивись, а то тісто з ночов вилізе. Вимісили 
тісто, підійшло у ночвах, тоді на столі покачали на па-
лянички і кладуть на подушки на скатертину, і легень-
кою скатертиною накривають. Ще трохи сходить, тоді 
несу, кругляю в руках до печі на хлібну лопату. Лопата 
застелена листком з капусти, сажаємо у піч. В піч вла-
зило десять-дванадцять хлібин. Сидить печеться, за-
слониш заслінкою, загнітиться, попілець підгорнула, 
і  ще хай печеться. Скраю сидить маленька булочка. 
Витягали і до носа притуляли, як не пече, то спекло-
ся. Більшенький хліб хай довше посидить. На дровах 
топили піч. Витягнули хліб лопатою – на стіл і накри-
вають скатертю. Тоді хліб складають на полицю. Хліба 
хватало на три-чотири дні. У неділю рано найбільше 
пекли хліб. З цього ж тіста пекли перепічки. Перепіч-
ку пекли на сковороді ще поперед хліба. Дітям – ла-
дики, книшики, пиріжки. Пиріжки пекли з печінкою, 
картоплею, з  гарбузом, яблуками, вишнями. Гарбуз 
пекли на сковородці, тоді його перетирали ложкою у 
мисці, добавляли намочені у теплій воді яблука, вишні 
і перемішували. Пекли й бублики. Поробили бублики, 
проварили у підсоленій воді, тоді виймають ополони-
ком плетеним і складають на весельце дерев’яне або 
днище, на якому пряли, і у піч, припечуться, і на че-
рінь, і ще печуться. Витягають кочергою на припічок.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Шишки, коровай з цього ж тіста 
пекли, тільки вбивали яйця, молоко, сахар.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ка  – добавляють яєчок, олійки і місиш довго, кида-
єш кишмиш, а  зверху намазували збитим білком з 
сахаром. 

ЧАСТУВАННЯ НА ВЕЧОРНИЦЯХ На вечорницях пе-
кли орішки, вже з простого тіста – на соді і сировотці, 
пекли на листах, сковородах. На вечорницях пошту-
вались орішками, узваром.

КРЕМІНСЬКИЙ РАЙОН

с. Голубівка
Записала І. Щербак 8 листопада 2008 р.  

у с. Голубівка Кремінського р-ну Луганської обл. 
від Коломієць Катерини Михайлівни, 1927 р. н.,  

родом із с. Хвощевате Волоконівського р-ну 
Бєлгородської обл., РФ

ПОМИНКИ И поехали искать поваров. [Це ваші місцеві 
люди готують?] Да, это местная женщина, ее часто 
люди приглашают и на похорон, и на свадьбы гото-
вить. Она главная была, а  вся наша родня, которая 
съехалась, помогала ей. [Що готують на поминаль-
ний обід?] Капусняк обязательно готовят. В  мясной 
бульон кладется картошка, пшена там часть и капу-
ста, мелко нарезанная. Даже через машинку лучше 
перепустить. Если есть кислая капуста, то кладут 
кислую, а нет, то свежую. И томатной пастой надо за-
кислить. Картошка толчется сваренная, не кусками, 
как в борще. А то, когда года трудные были, не было 
картошки, тогда вермишель клали вместо картошки. 
У нас картошка была, курей мы резали, окорочка доч-
ка брала, колбасу, рыбу в таких баночках. [Чи готуєте 
коливо?] У  нас это «канун» называется. Варят рис, 
сахар добавляют и карамельки сверху кладут. И надо 
начинать кушать с этого кануна – три ложки съесть, 
а  потом уже остальную еду едят. Стакан кампота и 
пирожок сверху кладется на стакан. Кто самогон ста-
вит, кто вино. Наливает кто-то из родни  – сын или 
кто там. [Скільки разів наливають?] На похоронах 
немного наливают – два раза. Больше не полагается, 
да и не надо. Запьянеют да песни начнут петь. А на со-
роковой [день] обед делали. Такой обед, как и в день 
похорон. То же самое готовят. И капусту обязатель-
но готовят. А то без капусты, шо там есть? И канун, 
и пирожок – это должно быть обязательно. Пирожок 
на стакан с кампотом кладут за столом, а там уже кто 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
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няємо. Поставила на піч, накрила зверху, укутала. 

І
няємо. Поставила на піч, накрила зверху, укутала. 
Сходить. Зійшло, підмішала борошном, а тоді місять у ІСходить. Зійшло, підмішала борошном, а тоді місять у 
ночвах, ото дивись, а то тісто з ночов вилізе. Вимісили Іночвах, ото дивись, а то тісто з ночов вилізе. Вимісили 
тісто, підійшло у ночвах, тоді на столі покачали на паІтісто, підійшло у ночвах, тоді на столі покачали на па
лянички і кладуть на подушки на скатертину, і легеньІлянички і кладуть на подушки на скатертину, і легень
кою скатертиною накривають. Ще трохи сходить, тоді Ікою скатертиною накривають. Ще трохи сходить, тоді 
несу, кругляю в руках до печі на хлібну лопату. Лопата Інесу, кругляю в руках до печі на хлібну лопату. Лопата 
застелена листком з капусти, сажаємо у піч. В піч влаІзастелена листком з капусти, сажаємо у піч. В піч вла
зило десять-дванадцять хлібин. Сидить печеться, заІзило десять-дванадцять хлібин. Сидить печеться, за
слониш заслінкою, загнітиться, попілець підгорнула, Іслониш заслінкою, загнітиться, попілець підгорнула, 
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розколотюємо. У  макітрі сходе, макітру ставимо на 

М
розколотюємо. У  макітрі сходе, макітру ставимо на 
лежанці, як зимою, на лаві чи на столі. Стоїть у ма
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кітрі, поки висходяться, а тоді затирають висівками і 
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сушать, розстеляють на столі на скатертину. Просо

М
сушать, розстеляють на столі на скатертину. Просо
хло – тоді у торбочку. Як вчиняли дрожді, замочила 
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хло – тоді у торбочку. Як вчиняли дрожді, замочила 
три жмені у макітерці, проціджуємо на трушляку. 

М
три жмені у макітерці, проціджуємо на трушляку. 
У макітрі великій опара, мука розведена гарячою воМУ макітрі великій опара, мука розведена гарячою во-М-
дою, охолоне, тоді додаємо дрожді проціджені і учиМдою, охолоне, тоді додаємо дрожді проціджені і учи-М-
няємо. Поставила на піч, накрила зверху, укутала. Мняємо. Поставила на піч, накрила зверху, укутала. 
Сходить. Зійшло, підмішала борошном, а тоді місять у МСходить. Зійшло, підмішала борошном, а тоді місять у 
ночвах, ото дивись, а то тісто з ночов вилізе. Вимісили Мночвах, ото дивись, а то тісто з ночов вилізе. Вимісили 
тісто, підійшло у ночвах, тоді на столі покачали на паМтісто, підійшло у ночвах, тоді на столі покачали на па
лянички і кладуть на подушки на скатертину, і легеньМлянички і кладуть на подушки на скатертину, і легень
кою скатертиною накривають. Ще трохи сходить, тоді Мкою скатертиною накривають. Ще трохи сходить, тоді 
несу, кругляю в руках до печі на хлібну лопату. Лопата Мнесу, кругляю в руках до печі на хлібну лопату. Лопата 
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Ф
хміль, скільки треба, щоб було як сметана. Тоді роз-
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чиняють старі дрожді з хмелю, вони завжди були, ви Фчиняють старі дрожді з хмелю, вони завжди були, ви- Ф-
сіли в торбочці у хижці, у  тепленькій водичці, вони Фсіли в торбочці у хижці, у  тепленькій водичці, вони 
підійдуть, і запускаємо у варений хміль, кописточкою Фпідійдуть, і запускаємо у варений хміль, кописточкою 
розколотюємо. У  макітрі сходе, макітру ставимо на Фрозколотюємо. У  макітрі сходе, макітру ставимо на 
лежанці, як зимою, на лаві чи на столі. Стоїть у ма Флежанці, як зимою, на лаві чи на столі. Стоїть у ма- Ф-
кітрі, поки висходяться, а тоді затирають висівками і Фкітрі, поки висходяться, а тоді затирають висівками і 
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вались орішками, узваром.
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с. Фс. 
Записала І. Щербак 8 листопада 2008 р.  ФЗаписала І. Щербак 8 листопада 2008 р.  

у с. Голубівка Кремінського рФу с. Голубівка Кремінського р
від Коломієць Катерини Михайлівни, 1927 р. н.,  Фвід Коломієць Катерини Михайлівни, 1927 р. н.,  
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єш кишмиш, а  зверху намазували збитим білком з 

Е
єш кишмиш, а  зверху намазували збитим білком з 
сахаром.

Е
сахаром.

ЕТУВА ЕТУВАНН ЕННЯ ЕЯ НЕНАЕА ВЕЕ ВЕЧЕЧОРЕОР
кли орішки, вже з простого тіста – на соді і сировотці, Екли орішки, вже з простого тіста – на соді і сировотці, 
пекли на листах, сковородах. На вечорницях поштуЕпекли на листах, сковородах. На вечорницях пошту
вались орішками, узваром.Евались орішками, узваром.

РЕМІЕРЕМІНЕНСЬКИЙ РАЙОЕСЬКИЙ РАЙО

с. Ес. 
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как хочет – или съел, или с собой забрал. [Чи роблять 
поминальний обід на півроку?] Мы не делали. [А на 
рік?] А на год мы делали обед. Помидоры покупали. 
Как раз совпало, что своих не было. Свои еще не по-
спели. А  на рынке были, дорогие, но были. Огурцы 
покупали. [Чи роздають щось людям?] Нет. Это когда 
обед не делают, тогда раздают. В  целлофановые су-
мочки поклали по сто грамм канфет, печенья и раз-
несли по улице, десять-пятнадцать кулечков – сколь-
ко тут у нас живет на улице, и разнесла: «Поминайте 
моего папу».

смт Красноріченське
Записала С. Щербань у липні 1986 р. 

у смт Красноріченське  
Кремінського р-ну Луганської обл.  

від Липка Петра Микитовича, 1912 р. н.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Пшениця ярова, була біла голо-
колоса, а з остюками – чорновуска. Біла коли доспіє, 
то сама висипається, а чорноколосу не домолотишся. 
З білої голоколосої мука біла, а з остистої – жовта. З бі-
лої пекли хліб, а з остистої – млинці, прісне пекли. На 
житній і пшеничний хліб учиняли дрождями з хмелю, 
на опарі. Опара – хміль запарять – заграє, досиплять 
муки – переграє, а тоді сушать на дрожді. «Як вчиниш 
на опарі, то не вдержиш у три парі, а вчиниш на дрож-
дях, то не вдержиш на вожжах». «Побігла опара, що й 
ворота в тісті».

с. Нова Астрахань
Записав С. Сіренко 6 липня 2009 р.  

у с. Нова Астрахань Кремінського р-ну Луганської обл.  
від Лавриненка Анатолія Івановича, 1956 р. н.

СТРАВИ З РИБИ Всю [рибу] їдять, крім щиповки, вона 
для щуки живець. [...] Колись учився готувати уху на 
ставку. Значала віршів, потом йорша зварив, потом 
карпа. Найкраща уха – це двойна. Картошку, соль, пе-
рець по вкусу, пшоно, цибуля. Часник хто кидає, хто – 
ні. Цибулю різати на чотири частини. [Яка різниця 
між ухою та супом з риби?] До супа роблять жаш-
марку. А я часто дома варю [уху], тільки у садочку на 
котлі. Коли доварюється, то березову кольчушку при-
тушую його, а потім кидаю у воду на дві-три хвилини. 
Ефект чудовий виходить.

с. Червонопопівка
Записала С. Щербань у липні 1986 р.  

у с. Червонопопівка Кремінського р-ну Луганської обл.  
від Зьоми Семена Івановича, 1911 р. н.,  

Рубан Степаниди Іванівни, 1905 р. н., 
та Кондратенко Ніни Іванівни, 1918 р. н.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
Сорок святих] з  пшеничного борошна пекли бубли-
ки. Поробили бублики, кидали їх в посолений окріп, 
тоді дерев’яною ложкою держаком витягали і клали 
на весельце, а  весельце мочили водою, щоб не за-
ймалося. Тоді з весельця перекидають на черінь, як 
стануть рум’яні, печуться недовго, і  тоді вибирають 
дерев’яною ключечкою. А жар пригорнули кочергою 
під один бік. Складають бублики на накидку на по-
душках, щоб вони не засихали і не давились. Вихоло-

нули, тоді їх складають в наволочку, сито чи в ночви, 
накривають рушником і кладуть на сволок  – паля-
нишник. Бублики пекли на Сорок святих. На Серед-
охресну перед Пасхою пекли «жайворонки», «хрест», 
«плуг», «борону», кільце до «борони».

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Як їхали в поле сіяти, везли з со-
бою. Приїхали на ниву, простелили торбу  – кладуть 
«хрест», «жайворонки», «борону», «плуг», об’їжжають 
ниву, знову все складають у торбу і при обіді з’їдають. 
Батько каже: «Господи, благослови і поможи воло-
чити ниву».  [...] Без зерна і хліба не було ні весілля, 
ні похорону. Як умре людина, у хаті перед іконою на 
столі – хліб, сіль на хлібині і канун – пшенична, а те-
пер рисова каша, а  свічка  – посередині цієї куті. На 
ній буде правитися панихіда. На кришці гроба на по-
лотенці – хлібина з сіллю, що лежала на столі, тоді її 
розламують на кладовищі і дають по кусочку всім за 
Царство Небесне. У хаті, як умре людина, на вікні вода 
у стакані, зерно під свічкою, де вона горить, пшени-
ця чи жито, чи просо. Як винесуть покійника, свічку 
гасять, а лампадка горить. Те зерно бере та, шо читає 
за покійником, сіє за ним, тільки з порога – по хаті, 
у сінях сіє.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ «Помирай, а  жито сій»,  – 
казав мій дід, батьків батько. Хліборобство  – наше 
основне заняття, а  хто ловить рибку та зайці, той 
може попасти у старці. Сіяли найбільше жита, сіяли 
ярову пшеницю, ячмінь, овес, просо, гречку, сочеви-
цю, віку, коноплі, льон, соняшники, кукурудзу, бакші. 
На городах росла картопля, квасоля, столові буряки 
(квас на борщ), цибуля, цибулі було багато, баклажа-
ни, хрін, гарбузи, салата, петрушка. Маку сіяли мало, 
від маку пчола пропадає. Капусту, огірки здавна са-
дили на відведених біля річок місцях  – капусниках. 
На капуснику васильки, айстри, гвоздика, крокіс. [...] 
Дерли на крупу у млинах, товкли на кутю, путрю, зуб-
ці. Путря робиться у піст. Варять, як на кутю, і запа-
рюють дрождями з мукою. Як переграє, то рум’яне. 
Сахар добавляли на столі. Просо на крупорушках 
рушилось. Пшоно у мішках зберігали, а просо – у за-
крамах, на горищах у ворошках [у кучі]. Кашу вари-
ли молочну, до олії і сколотяну, сколотини від масла. 
Пшоно брали в поле і варили польову кашу. В  цю 
кашу додавали здору, яєць.

ХЛІБ Застелять лаву рушником і складають хліб, зверху 
прикривши рушником. Тоді хліб складали на сволок, 
на полиці. Випеченого хліба хватало на тиждень, на 
сім’ю з шести чоловік. Житній і пшеничний хліб од-
наково вчиняли і пекли, місили круто, щоб тісто не 
липло до рук. Коли вчиняли хліб, то діжа, накрита 
віком, стояла скраю на печі, вкутана. Тоді коло печі 
ставили ночви, а діжу – на ослоні, насівали у ночви 
муки і вимісювали. Підходить, ще раз примісювали 
і виробляли хліб. На стіл насипається мука і вимі-
сюється. Останеться тіста, то садю хлібенятко. Вчи-
няли хліб і в макітрах.  [...] Бідніші пекли ячмінний 
хліб, примішували ячмінь до житнього і пшенично-
го хліба. В основному сіяли ячмінь для фуража – для 
свиней, курей, ягнятам.  [...] Пекли житній, ячний, 
пшеничний хліб. У піч сідало шість, вісім, десять хлі-
бин, більше не сідало. Робили дрожді самі. Закипить 
вода, вкинули хмелю, відставляють. Муки сипнуть, 
розколотять, підхолоне, тоді сипнуть трохи висівок, 
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гасять, а лампадка горить. Те зерно бере та, шо читає Егасять, а лампадка горить. Те зерно бере та, шо читає 
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може попасти у старці. Сіяли найбільше жита, сіяли Еможе попасти у старці. Сіяли найбільше жита, сіяли 
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ще помішають, прикриють, ще сходить – звечора і до 
ранку грає. Рано беруть висівок більше, висипають 
дрожді ті, що грали, і  місять густо, тоді сплещуть, 
прикриють, і вони знову грають, і як набухло, дода-
ють муки так, щоб на креймашки покотилось. А тоді 
на рушничку вони сохнуть у прохолодному місці, 
щоб не переграли і не перемерзли. Запарили опару в 
опарнику – закипіла вода, гарячою водою заколотили 
муку, як на оладки, і воно стоїть вихолоня, а дрожді у 
другій мисочці намочують тепленькою водою, розки-
сають, підходять. Опара вихолонула, крізь сито про-
пускають оті дрожді, заколочують, і стоїть – грає часа 
два, а  тоді добавляють води, висипають борошно, 
і ще стоїть грає. Разів два присадять, тоді висипають 
у корито і місять. Замісили, укрили накидкою, і знов 
сходить у кориті на лежанці. Тоді затоплюють у печі, 
крутіш місять і на подушку, підходить на подушці, на 
накидці, хліб, мукичкою притрушують. У печі пере-
горіло, щоб угорі челюсті були білі. На лопату – лист 
сухий капустяний і хлібину, ножем різнуть кругом на 
лопаті, щоб не пристало, і в піч. А дух хлібину у печі 
хапа, і  вона підходить ще у печі на черені, а  листок 
капустяний  – притрушений мукою. Печеться гар-
но, підходить гарно, піднялось високо, і закривають 
заслінкою, тоді заслінку оттуляють, щоб холоділо. 
Півтора часа печеться, шість хлібин у нас в піч вла-
зило. Носом тулять, як витягнуть з печі, як випікся 
хліб – не пече в ніс, а як пече, то ще печуть. Кочергою 
тягнуть хліб на край. На стіл складають, накидкою 
накривають, а  тоді на сволок кладуть. Діжа  – опар-
ник – і корито з мукою, сито ото там на сволоці, а хліб 
накритий накидкою чи рушничком. 

Записала М. Маєрчик у червні 2002 р.  
у с. Червонопопівка Кремінського р-ну Луганської обл.  

від Гальченко (Зьоми) Клавдії Федорівни, 1922 р. н.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ [Чоловік та сини] оце в перву 
очередь картошки нашинкують, нажарять. Оце якшо 
мене нема. Вони ситі, і помідор є, і огурець є, карто-
шки нажарили, молоко є. Всьо. Вони ситі і здорові ре-
бята. Борщ, сало в нас не вибувало – по двоє свиней 
різали, уток було штук сімдесят, тут тепер держим оце 
одинадцять штук. Прошлий год – десяточок був. Утки 
різали, їли от пуза. Не вибувало в нас м’ясо. 

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Так ми жили одним 
кормовим буряком. Та благодаря тому, шо була в нас 
коровка. Так ото з коровки ми жили, то мамка молока 
кислого оттопе, накладе нам оцього творога, ото ми 
молоко наливали – і так жили. [...] У [19]47 году голо-
довка була. Жолуді їли, за жолудями свеклу, тоді ж ото 
жолудів натовчем, свеклою обмішим, на плитці напе-
чем і  їли. Ну, тоже корова була в нас, і мамка були в 
тракторній бригаді кухаркою. Ото відтіля шо-небудь 
і принесе нам. Вона сама не їла,  а... У  пазуху [хова-
ла]. У  вузлик у пазуху  – й  пошла. А  дома тоді зваре 
бульйон. Ото так.  [...] У  [19]33-му пухли люде було 
совсім. Кажу, ми вижили за счьот корови і за счьот 
буряків кормових. Ото всі троє. Брата в мене в вой-
ну вбито, брат у мене був, і сестра Наташа. У Креме-
ні є. Ото вижили за счьот буряків і молочка.  [...] Он 
у нас по сусідській бабушка, їх розкулачили, вони не 
йшли в колхоз, молодих вивезли, осталась бабушка 
і троє дітей, і ту бабушку виселили з своєї хати, і пере-

везли на Пісчаний хутір, вона жила в тому хуторі з 
цими дітками. Й поїла їх. Бабушка. Всіх трьох поїла й 
сама вмерла. І дєтки маленькі, а батька й матір, сина й 
невістку вивезли. І старших синів – Петра, Хведька і 
Мишка. А цих – Катя, Ваня і Альоша – поїла бабушка. 
Ну, люди знали. Тоді кажде себе спасало. Страшенний 
голод був. Не було ніде нічого. У  кого яка зернина 
була на горищі – все змітали, все вибирали. Не було ж 
ніде нічого. А  тоді дождали [19]47-го  года  – невро-
жай, та опять голодовка, та така ж сама. А голод був 
у [19]33-му – переворот власті був якраз же, організо-
вували і позабирали хліб усей, який де не був. У кого 
не був. На посів люди оставляли, під стріхи ховали – 
повибирали все, ходила спеціальна бригада, забирала 
все чисто, в степ сіяли чи де його дівали, Бог його знає. 
А люди дохли. Є такі мужики, шо забрали, і по сьогод-
нішній день нема. З дому як забрали.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Чи 
фарбували на Великдень яйця?] Канєшно. Красять, 
а  тоді оце листочки рвуть. Рвеш листочки з  цвітів, 
обкладаєш яєчко, тоді в капронову чулку й кидаєш, 
красиш. Краска з цибулі. Звариш цибулиння. І  тоді 
оце вкинула в той же, витягаєш, листочка знімаєш. На 
Паску красять і на Проводи красять. І пасочку ж несеш 
на кладовище.  [...] Є  – розмальовують. Колотять по-
рошочки такі і тоді помалюють його. Не брали сирих, 
тіки варені [крашанки]. [Скільки їх варили?] П’ять-
шість, смотря скоко покойників. От я йду, то я півтора 
десятка беру. Це примєрно я кажу. На Проводи. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Свекруха там, ха-
зяїн мій там, мама там, папа там, брат там у войну 
вбитий, зять там, крьосна моя там. У нас спеціальний 
куток – наші самі поховані, і то ж і береш скіки. Каж-
дому по пачці по маленькій і яєчко становиш. Зараз 
ходять багато, несуть і поминають. Раніше на цвин-
тар прийшли, пом’янули і  пішли, а  дома тоді обіда-
ють. Вся родина приходе і вся родина сидить, поми-
на. З кладбища приходили. А на цвинтарі ходять же 
нищі, роздава[ли] – кому платочок, кому полотєнце, 
кому яєчко, тому конфети. Особенно дітки бігають 
зараз. Оце роздав. І все. А тоді вертається вся родня 
додому. Оце так як ми ходимо: три невістки, шестеро 
внуків, три сини, сестра й зять. Оце у нас сім’я така – 
приходим, тоді вже тут я, канєшно, готовлю – капусту 
зварю. Обов’язково. Як закон.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На свадьбу салат роблять капус-
тяний. Це ж з свіжої капусти, з огурців, катлєти. А ко-
лись робили так: зварять озвар, картошки стушать, 
пюре, спечуть шо там – пиріжки. Оце вони на свадьбу 
готовлять. Тоді м’ясце, тоді блінчики печуть з творо-
гом. Большинство варили ж холодне. А з м’яса – кат-
лєти і гуляш на картошечку кладеш. Якщо є ковбаска, 
ковбаски кладуть своєї.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Хліб пекли. Я колись пекла коро-
вай на свадьбу. Цей вже раз я не берусь. Уже я мо-
рюсь, уже 81  год, а  з ним треба голову морочити. 
А ось пекла, женили Валерку, та такий ото збехкала 
його в печі. А вони тоді стали кругом його, дивлять-
ся. Ото коровай печуть на свайбу. Різки печуть – такі 
дубинки, большинство з малини, палочки, місили 
кісто, на яїчках, на сахареві. Прісне тісто і катаєш, 
а тоді його раз-раз зубчиками. Тоді огортаєш-огорта-
єш, і це різочки. І шишки печуть, і «сову», і «борону» 
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печуть. «Сова» – птиця, коли приходять за молодою 
до матері й до батька, так матері дають «сову», ка-
жуть: «Нате вам “сову”, це у вас така дочка, як сова». 
Як гарно спечуть, то гарна, а як скверно, то скверна. 
Із тіста вчиняють хліб, тоді розкатують, така качалка, 
отак получається, а тоді другий розкатують більший 
кусок, перемотуєш – одно сюди, одно сюди – крила. 
А це хвіст, а тут очі повставляють з дерну або з ви-
шні. І  тоді воно сидить точно як сова. А  батькові  – 
«борону», кажуть, шо бички не запрягав волочити, 
то запрягай сам та волочи сам огород. «Борона» да-
ється батькові. Тоже «борона» з кіста ж, так палочка, 
так і отак, а відтіля зубчики ж поприліплювані. Тоже 
спечеш, і ото воно – як борона та, шо тягати. [...] Тут 
зібралася вся рідня, вся родина, все готовлять. А мо-
лодий відтіля, допустім, приїхали за нєвєстою. Оце 
вони привозять «борону», «сову». І  коли забирають 
уже нєвєсту, мати виводе, а тут же свашка виходе. Ву-
зол шишок  – по  шишці дає. А  молода роздає різки. 
Тоді вона на ту сторону діле різки. І  лежень тут от-
дають. В нас же «коровай» зветься, а це – «лежень». 
Оце ж він у молодого. Ту «сову» і «борону» забирає 
батько й мати.

НОВОАЙДАРСЬКИЙ РАЙОН

с. Новоохтирка
Записала М. Маєрчик у червні 2002 р.  
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ЧАСТУВАННЯ НА ВЕЧОРНИЦЯХ Зімою були [вечор-
ниці]. Там до тієї тьоті, яка бідненька, – вона пускала. 
Ми їй носили все: і муку, і сало, і картошку. Ми ж тоді 
не жили в колхозі. Ми ж самі дідувально [одноосіб-
но], як кажуть, жили. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ А що зараз готують? Борщ, суп 
чи капусту. [Як капусту готують?] Пшоно кладуть же, 
а капусту посічуть дрібненько, ну і кислоти тоді, по-
мідори ж тоді. Картошки туди кидали, такої не кри-
шили, а цілої. А тоді виймають, її розтовчуть і туди. 
Заправляють, в кого що є, посним маслом, чи з м’ясом 
там варють, а всьо равно заправляють. Сало є – тоже 
сало кришуть і заправляють. «Капуста» – так і назива-
лася [страва].

ПОМИНКИ В нас єслі хто вмре, і зараз капуcти � варять, 
не борщ, а капусти. [Коли на стіл подають?] Такечки. 
Як заховать покойника, приходять, сідають за стіл – 
кутю дають, солодке. Рис варють, а тоді ж розводють 
і заливають солодким, і тоді щоб кажда по три ложки 
взяла. А  тоді становлють капусту. А  тоді картошку-
толчонку. Гуляш теж роблять з подлівкою на карто-
шку. І каждому насипають. [Як називається?] «Обід». 
[Які напої подають?] Озвар або кампот. Яблука, суш-
ка. Обідають люди і все. А тоді ж устають, як поїдять, 
шо приготовлено, Богу моляться і кажуть: «Спасібо. 
Царство Небесне тому». 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
Я більше пекла в суботу, в п’ятницю [паски]. Формоч-
ки такі були високі. З  заліза. Боже схорони з глини, 
в нас такого не було. Клали все до пари – і яйця били, 

і масло клали, і маргарин клали, і на молоці ж учиня-
ли. Я всегда на свіжому молоці, кип’ячу і учиняю на 
свіжому молоці. Кладу там скіки маргарини. Ну, до 
шести. Я купляла грушовей есенції. Вона така пахуща, 
я любила груші. А ванелі я не любила, не клала. Тоді 
ж розбивали яйце з сахарєм – помажеш зверху. А я то 
не красила пшона, було на базарі куплю крашене те 
пшоно. А тоді присипеш, щоб красиво було. А то біль-
ше брала мампасей [монпансьє]  – канхвети. То тоді 
як помажу, то тими канхветами. Усе було, до войни 
було все. І киш-миш, і яблука, грушу – усе привозили. 
[Чи фарбували яйця на Великдень?] Да. Скіки є. Я по 
сімдесят штук красила. А чим я більш красила – там 
дітям купувала порошки, а то я більше в цибульинні. 
Воно таке, шо не треться. Цибульиння намочу, а тоді 
воно закипить, а тоди кидаю яйця й варю туди в цибу-
льиння. [Називаються] «крашунечки». Є розмальову-
вали [яйця]. Оце покрасиш, а тоді вишкрібали ножич-
ком. Ото так, щоб рябеньке було. Варені [крашанки]. 
Людям роздавала. Є ж знакомий підойде, христоска-
ється, даси там чи яєчко, чи пару яєчок. [Чи гралися 
крашанками?] Канєшно, діти гралися. Та як гралися? 
Ага, в кого є биток, шо побиває, ну давай, каже, чиє 
поб’є. Єслі в мене хароше яйце таке, то воно вдари, він 
своє розоб’є  – все. А  тоді качали. Єслі попаду  – чиє 
розіб’ється. Не підкидали, а з горки.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ [Що освячували на Великдень?] 
Крашанки клали, паску цілу, сало тоже ж святили. Усе 
святили, в кого шо є. І масло слівочне. Це мати було 
цілу ноч готовить. Уже вона вдень нічого не готовить, 
вона ночію готовить. Ми з батьком ідем оце вже п’ять 
часов чи коли, шо йдемо вже паску святить. А тоді ж 
посвятить – ідемо додому. У нас така мода була – мого 
батька мати рядом жила, то всі до неї сходилися – всі 
сини, дочки, ідуть до матері розгівляться, несуть все 
туди: і паски, і яйця, і сало. В сумках [несли]. В кого 
є корзинка  – в  корзинці. В  корзинці, канєшно, луч-
че. [Шкаралупу з крашанок] курям викидаєм було. 
А  було, шоб на землю не попало. Кажуть, блохи бу-
дуть заводиться у  людей, у  хатах. Палить [шкаралу-
пу] нізя було, бо як квочка сідає, то курчат позапікає 
в яйці. Курям оддаси, насипеш на дворі. На землю не 
можна – це в хаті, а на дворі можна.

НОВОПСКОВСЬКИЙ РАЙОН

с. Танюшівка
Записала С. Маховська 21 жовтня 2010 р.  

у с. Танюшівка Новопсковського р-ну Луганської обл.  
від Кваші Олександри Іванівни, 1925 р. н.,  

родом із с. Шарівка Білокуракинського р-ну 
Луганської обл. 

(у с. Танюшівка проживає з 1948 р.)

ЧАСТУВАННЯ НА СКЛАДКАХ Зносилися: то муки, то 
курицю, то шо там є, олії, м’яса – «складка» називаєть-
ся. Ото ж гулять. Я була коло телят, поралась коло кол-
хозних, не було мене дома. Тоді прийшла додому, а ді-
вчата прийшли: «Складка ж буде сьогодні!» – «А шо 
ж давать?» – «Та там ми вже назносили. Курицю якшо 
давай і все, більш нічого. Там уже пиріжків напекли». 
Мати пішла, курицю вловила: «Нате!». Вони понесли. 
Там зарубали її.

НОВОПСКОВСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua
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с-ще Миколаївка
Записали О. Боряк, С. Микитчук та С. Сіренко  

в липні 2009 р. у с-щі Миколаївка  
Попаснянського р-ну Луганської обл.  

від Бондаренко Зої Онисимівни, 1936 р. н.,  
родом із с. Тополі Троїцького р-ну Луганської обл., 

Олійник Лідії Іванівни, 1930 р. н.,  
Міщенко Катерини Андріївни, 1927 р. н., 

Гудченка Володимира Олександровича, 1946 р. н., 
Вошкарьова Василя Івановича, 1944 р. н., 
Стрільцова Василя Івановича, 1958 р. н., 

та Голиченка Віктора Семеновича

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Вечерю [бабі-повитусі] 
носили, співали пісні якісь. Варили кутю і пиріжки. 
Кутя рисова, а хто з пшениці – товкли пшеницю, така 
гарновочка була, мед, сахар, водичка. Поллітрова ба-
ночка, а тоді туди ложечку кладеш, і ото носить дітво-
ра. А пиріжки пекли всігда з сиром, яйця з рисом. Хто 
скільки положе, а тоді їм ті пиріжки на обмєн – ті за-
бирають, а свої кладуть. У нас носили підряд – з хати в 
хату. Обично ж носят по родственникам, а вони дають 
і дєньги хорошиє. А наші підряд – хто дав дві копійки. 
Приходять і кажуть: «Батько і мати послали вам вече-
рю». Покуштували і отдавали назад. Хто докладав, хто 
не докладав. Йшли шостого января вечером, на кутю. 
У кого дітей нема – старики. Вони ж по родичах, по 
кумов’ях. Як дитини нема – самі ідуть. Кажуть: «Ми 
принесли вам вечерю». [...] Вечерю носили діти. Вари-
мо кутю, кашу сладку, пиріжки, кутя з рису, а раньше 
з пшениці  – товкли пшеницю, ошелушевали її і ва-
рили кутю. Меду не було, сахар [додавали]. Узваром 
угощають, кому вечерю носили, кутю, пиріжки. А тоді 
дають гроші, дають конфет. Раньше які там гроші  – 
двадцять копійок.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Даже 
Миколайчика зимою празнують, а  раньше ми тако-
го не знали. Мати всігда отмічала, а  в школах  – нє. 
А мати всігда, прийдемо, і мати бутилку самогону до-
стане, яблук квашених – це Миколая сьогодні.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ З буряка самогону нагонять, ху-
добину, яка є (чи кабана, чи що), заріжуть, і тоді вже 
то скликають, усе село сходилось, і весілля те гуляють, 
понажираються. На другий день приносять, в  кого 
шо є, там курицю, там пєтушка, – оп’ять гуляють.

ПОМИНКИ На поминках у нас не ріжеться хліб, вил-
ками нільзя їсти на поминках, ну, такий гріх, навєр-
но, шо це колючий предмет  – хтозна. Роздають оце 
ж булочки, як поминають, там дев’ять днів, сорок  
днів.

ХЛІБ [Чи Ви печете хліб?] Аякже. Дома [печу]. [Зараз 
більше] купляють. Самий лучший хліб був, це берегли 
його для куті – «гарновка» називалась пшениця, така 
крупна, я не знаю, чи її щас виращують, чи ні. [Якої 
форми пекли хліб?] Круглий. [Скільки хлібин одно-
часно пекли?] Моя бабушка на цілий колхоз пекла. Бу-
ханок, навєрно, дванадцять. Топили піч, піч була така, 
дровами натоплювали. [...] Пампушки там, коржі пек-
ли, млинці пекли, ну, все таке. Це на празник тільки, 
оце як на Паску, бабушка довго готовилась – ото тісто 

готовиться. А хліб пекли – ну шо там, соль та вода і 
мука. Муку мололи – аж у Званівку їздили на конях, 
мельниця була, і називалась мука «нульовка». Різали 
хліб. Тільки оце шо було погано у батьковой сім’ї – їх 
це ж багато, і ставилась миска отака велика і дерев’яні 
ложки, і це ж кожен з миски – і на хліб. Той узяв там 
більше, а я ніколи не наїдався, тоді бабушка мені од-
дєльно ото насипле.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Той [голод] мамка 
моя застала, добре застала. А ми вижили того, що наш 
дєд пішов робити на шахти, а на шахтах пайок давали, 
і вижили ото так. А так, то тоже голодуха гарно тут 
поскубла людей. У [19]47-ом нам оце давали у колхо-
зі, у кого діти є, – така макуха була, жовта така маку-
ха. І ото я, мати ж одломе кусочок, дасть, а я кричу: 
 «Давай ще!».

СТРАВИ З РИБИ Жарим на сковородкі [рибу]. [Чи го-
туєте уху?] Рєдко, бо ана пахніть ілом. Варім з мага-
зінной риби. Уха обикновєнна. Варим на кострє. Пе-
трушка, укроп, перець. [Кажуть] «уха». Суп з риби – 
ето совсєм другоє блюдо, туда добавляється крупи, 
а уха – картошка і зєлєнь. В уху більше спецій кида-
ють. Закипіла вода, то кидаємо три цілих картоплини, 
потім риба і спеції. Пока вона гаряча, то добра, а коли 
холодна, то як холодець. [Яка смачніша уха – та, що 
вариться вдома чи на природі?] На природє. Ми і дома 
стараємось в садку. [...] П’ять картоплин зварив, цибу-
лі нарізав на жажарку, пшона трохи кинув – суп риб-
ний. [...] Ми єє [рибу] в основном єдім. М’ясо кусаєть-
ся, а риба – дишева. Вообще ми рибоєди, більше єдім 
рибу. [...] [Як готували в’юнів?] Жарили. Там чистити 
немає що. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Як сушать рибу?] Заложив [рибу] 
в  сольону воду. Сутки постояло. Повісив. Через три 
дня готове. А каптить – у нас каптільня є у пацана, але 
каптять мєлоч.

с. Троїцьке
Записала І. Щербак 9 листопада 2008 р.  
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СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ми 
зараз з рису робимо [кутю], а  тоді було з пшениці. 
Товкли пшеницю і варили. Мед туди клали, варен-
ня, сахарьку, мак клали. Узвар обізатєльно [варили]. 
[А кутю узваром заливали?] Чуть-чуть узваром. В нас 
така густа кутя. І  оце вже як врем’я, то каже мама: 
«Кутя на покутя». Насмиче сіна, постеле на лаві, на 
сіно поставить кутю, узвар і пиріжки в каструлі. А тоді 
вже вечером насипа куті нам, як ми побігаємо по селу. 
Зараз розкриваємо – з блюдців кутю їмо. А тоді мама 
насипа свою кутю. Вона було сахар заварить круто у 
кружечці, кампоту з гущею наливають і полива кутю. 
І ми тоді вже їмо.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» [Кому діти носили вече-
рю?] Носили крьосним, до бабушки своєї, до дєдушки. 
Пиріжків мати було покладе, кутю. А вони нам дають 
то копійок, то канфетів. І пиріжки дають: ми їм – свої, 
а  вони нам  – свої. На кутю було з квасолею печуть, 
з капустою, з вишнями. А на Рожество то вже печуть 
із вишкварками, з печінкою.

http://www.etnolog.org.ua
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ХЛІБ В ОБРЯДАХ Було, мама моя казали, пекли «жай-
воронків» з тіста ранше, як виїжали на свої поля. 
І  клали в перву загонку. Це ще до [Другої світової] 
войни робили. Після войни вже такого не було.

СТРАВИ НА ТРУДОВІ СВЯТА [Що готували на входи-
ни?] Старалася кажда хазяйка блєснуть. Ну шо вари-
ли? Любили в нас кашу козацьку, ото таку, як на дру-
гий день весілля варять. Каждий, хто приходив, шось 
дарив: той  – постєльне, той  – рушник, той  – миску, 
той – ложку. А ми їм – хто скіки з’їсть і хто скіки вип’є. 
Музика була – баян, патіфон.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ А на другий день приносять сні-
данок од молодої. Куриця зварена, обжарена, калиною 
обкладуть ту курицю. Напече мама молодої таких пе-
репічок, медом помажуть, на тарілки порозкладають. 
Зразу молодім дають. І наряжалися в цей день в цига-
нів, і молоду підсажували – другу якусь, міняли. Дуже 
гарно було. Це «цигани» в нас називалося. І  медсе-
страми наряжалися. І ходили ті цигани по вулиці ку-
рей красти. А був такий обичай, шо як ідуть на другий 
день, то будуть кашу варить. Каждий знав за собою 
порядок. Бере курицю, лєнтою за ножку в’яже і несе. 
Приходить і на лєнті заводить курицю. А тоді вже цю 
курицю ріжуть, скубуть, варять. Тоді кидають у казан 
і варять. Це називається «кашу варить».Туди ше пшо-
но клали і картошку. Багато сала нажарять і яєць бага-
то наб’ють. І курей тоді витягають, на кусочки рвуть. 
А там каша зварилася. І шоб зварить добру кашу, то 
треба взять вишневу палку завтовшки з держак і па-
лять її, шоб вона обгорала. А тоді її обтрусить і гарячу 
її в кашу а вона: «Пш-ш-ш». І  каша тоді пахуща-па-
хуща виходить. І оце й курча так – як не смали, де не 
смали, а як на вишневих гілочках обсмалиш – яке ж 
воно пахуще! [Які страви обов’язково подавали на ве-
сіллі?] Холодець, картошка, голубці, катлєти. Жарили, 
тушили на сковородах капусту. А борщ – нє. На дру-
гий день варили суп. Суп «квасок» називався. Осінню, 
так в нього клали помідори з діжки квашені. Він та-
кий кисленький був. І кашу на другий день, то вже на 
обід подавали. А зранку – то квасок.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Пекли ранше дома і шишки, і коро-
вай. Жінок приглашали, хто це вміє гарно пекти. Зна-
ли у селі таких жінок. На капустяних листиках і хліб 
ранше пекли, і  шишки, шоб не пригорало. Зав’ялять 
спочатку капусту. І набагато пахучіше, вкусніше тісто, 
на капустяних листочках спечене. [Коровай пекли і в 
молодого, і в молодої?] Да, і там, і там. У хлопця пекли 
отакий коровай – знизу як на хлібину велику, а зверху 
такий курінь з тіста наліплювали на гілочках. Тоді туди 
зв’язували красною лєнтою дві ложки і клали на коро-
вай. І молоді должні ті свадєбні ложки берегти. І отож, 
як каравай порізали, то ото, шо стояло на караваї звер-
ху, мені казали, шоб ховала у шифонері і гризла сама, 
шоб нікому не давала, то це будеш щасливо жить, у ку-
рені будеш жить. Так старі люди розказували, так же і 
ми робили. [Молода з дружкою ходили запрошувати 
з шишками?] Нє, так просто приглашали, без нічого.

Записала І. Щербак 9 листопада 2008 р.  
у с. Троїцьке Попаснянського р-ну Луганської обл. 

від о. Олександра, настоятеля храму Пресвятої Троїці

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО В 2010 году храму 
уже будет 170 лет. Когда у нас престольный праздник 
на Троицу, то приезжает очень много людей, те, ко-
торые в разное время выехали из села. И дети, внуки 
их приезжают. На улице ставим длинный стол, у нас 
своя кухня. Положено, чтобы церковные обеды были 
постные. Церковный обед должен быть простой и 
насыщенный. У нас это борщ, второе – это картош-
ка, когда рыбка, салаты разные, кампот с пирожка-
ми. Церковный обед  – это мы и отмечаем празник 
Троицы, и поминаем всех умерших родственников. 
У нас перед Троицей всегда служится родительская 
поминальная суббота. Последние два года человек 
двести бывает. Я сам закончил Киевскую семинарию 
в Лавре. Церковь принадлежит к Северодонецкой 
епархии. Это молодая епархия, она создана в про-
шлом году. Владыка у нас уже был, приезжал, смо-
трел. Его с Мукачевской епархии назначили в Севе-
родонецкую. А я сам родом из городка Лутугино, это 
возле Луганска.

СВАТІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Кармазинівка

Записала М. Маєрчик у червні 2002 р.  
у с. Кармазинівка Сватівського р-ну Луганської обл.  

від Перевишко Марії Павлівни, 1925 р. н.,  
та Перевишка Івана Ілліча, 1925 р. н.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ [У  чому паску носили святити?] 
В основному в корзинах. Та тоді святили пшоно, шоб 
курчатам дати, і сахар, і яйця, й сало, і ці ж паски, кол-
басу. І сіль святили, святили все.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кра-
шанки. [Фарбували] цибульою в  основном. Бувало, 
шо рисували там ото всяке таке. [Чим малювали?] 
Кісточкою. [Скільки яєць фарбували?] Скільки хто 
хоче: і по півсотні, і по сотні. Всі варили. А тоді гра-
ли: ну, в тебе яйця єсть і в мене яйця єсть. Ану давай 
навбитки. Раз. Розбилось твоє? Давай сюди. Розбили 
моє – на тобі. Виграв. Родавали людям, поминали ро-
дичів, і дітям. На кладбище виходили, на гробки кла-
ли. «Христос воскрес!» – цілувались і мінялись яйця-
ми. Я вам дала, а ви – мені. Просто помінялися і всьо. 
По-дружеськи було. То на той день і на другий [міня-
лися крашанками].

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Провода. Йде на 
кладбище. Приніс хто шо міг – та й поїли. Був длін-
ний [стіл], кашу варили, там складали. І зараз общий 
стіл ставлять. [Яку кашу варили?] Пшоняну. Капусняк 
варили. Там же й варили. [Чи приносили м’ясо, ковба-
су?] Це хто вже принисе. Несли. На стіл усе розклада-
ють, у кого шо є, а тоді – кашу.
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с. Фс. КФКармаФарма
Записала М. Маєрчик у червні 2002 р.  ФЗаписала М. Маєрчик у червні 2002 р.  
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від Перевишко Марії Павлівни, 1925 р. н.,  Фвід Перевишко Марії Павлівни, 1925 р. н.,  
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БРОДІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Бордуляки
Записав А. Зюбровський 7 липня 2011 р.  

у с. Бордуляки Бродівського р-ну Львівської обл.  
від Литвинюк Ярослави Василівни, 1930 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Пекли [коровай]. І  нині печуть, 
котрі не лінуються. [У який день колись пекли коро-
вай?] Спеціальний день  – четвер. Пік коровай той, 
хто вмів файно виробляти. То скільки попросили. 
Чим більше попросиш, тим більше треба того всьо-
го.  [...] Та, шо рощиняє, то вже кличе тоді, коли за-
мішують. Скільки там тих людей було треба: саме 
більше – господиня, а ше дві. [У чому місили тісто на 
коровай?] Були (і вони нині, ше хто має, зберігає те) 
нецьки. Завжди була одна господиня, яка замішувала. 
Там місила тільки та, котра вміла то робити. Котра не 
вміла, та до того не лізла. То вони перед тим моли-
лися. Приступили до роботи – помолилися. Завдали 
коровая в піч – тоже поблагословили. [...] Я сама пе-
кла скілько тих короваїв. Я мала багато похресників, 
я мала багато плем’янніків. В моїй хаті, вже в тій-во 
новій, то вже спеклося, може, зо десять короваїв. [Як 
прикрашали коровай?] Ножиком вирізувалися лис-
тячка, витискались. [...] [Якщо коровай трісне в печі,] 
це недобре, життя добре не буде. Якшо десь трошка 
[тріснув], то прикрашали і лишали той. То тоді було, 
як багато хлопців їздило на роботу, і потім поумира-
ло. Чорнобиль той. Я робила коровай. Значить, у него 
був коровай і все – спікся, а середина була сира.

ХЛІБ [З якої муки колись пекли хліб?] З якої хто мав, 
з  такої пік. А  саме більше, як ми були особняками 
ше, то в нас більше жито родило. З  житньої муки 
пекли. [...] [Хліб пекли з «разової муки»?] Так, а по-
тім пік хто яку мав. Вже потім трошки рушилося: 
Східна Україна була більше богата на пшеницю. 
[Колись] житній [хліб] пекли і тепер печуть житній. 
[Чи просівали «разову муку»?] Хто як привик: кожна 
господиня як собі хотіла. Мала більше муки – при-
сіяла, зробила краще. А кому не ставало, [то не про-
сівали]. То як аби замісили. [Замість дріжджів] таку 
прикваску робили. З  муки. Мали сироватку, мали 
молоко кисле – корови мали. Спочатку начали – зро-
била [«прикваску»], а потім хліб уже кінчали, то при-
горшню тіста лишала. А тоді знов, як пекли, розква-
шували. [Чи часто пекли хліб?] Якшо більша челядь 
[родина], то треба більше розчиняти і треба частіше 
печи. А якшо менше, то скільки тої закваски треба. 

На малу челядь напечешся на дві неділі, бо хліб пор-
титься. [У які дні не можна пекти хліб?] Як намічений 
в когось якийсь день, хто собі сам установив. Мало 
того, хто шо казав, і мало того, хто кому забороняє: 
коли спечеш  – тоді з’їсиш. Саме більше в п’ятницю 
не пекли. [...] [Хліб розчиняли і відразу пекли?] Він 
мав постояти, нарухатися.  [...] [Рукою розчиняли?] 
Я  не знаю: як хто любе. Є  такий, шо навіть довбе-
ню засадит і буде калатати.  [...] То як рощинив, так 
і спік, замісив. [Намагалися, щоб тісто ніч стояло?] 
Шоб не було викисле, бо було мало цукру. Та, шоб 
прикисло. Підрухалося, всіло  – замішуєш дальше. 
Ше один робиш заміс – і тоді пекли. Запалили в п’єцу 
і пекли. [...] [Колись хліб] на черіні пекли. Підсипали 
ґрисом. Файно там жар вигорнули, такою мітлою мо-
крою ше позмітали – і на лопату, і саджали. Була пік-
на п’єц. Хто яку довшу зробив. В мене більша була. 
В мене була на вісім, в середині на дев’ятий хліб. [Як 
перевіряли, що хліб уже спечений?] Постукали. Як 
він файно стукав, а  не згорів  – засмалився. Ну, ми 
вже знали.  [...] [Допоки треба місити тісто?] Шоб 
добрий був  – вже під руками рухався.  [...] [Першу 
хлібину можна комусь давати чи тільки вдома треба 
спожити?] Всім дітям зрізали, як будуть знахурі. А як 
не буде знахурів в хаті, то був спокій, мир і тишина. 
Зрозумів, для чого то є. [Чи мастили хліб, коли з печі 
витягували?] Мастили, хто як хтів. Водою помивали, 
шоб кращий був. [...] Сіль давали так потрошки, для 
смаку. [Чи лікувалися хлібом?] А-во як витягнули 
з п’єца, як [у] тебе крижі боліли, – приставили, де там 
ти був простуджений (чи на грудях, чи де). Ну – всьо.

ПОСУД, НАЧИННЯ [Хліб у піч саджали лопатою?] Так. 
[Що робили з тією лопатою, коли гриміло?] Виноси-
ли надвір – спиняли хмару. [Лише лопату виносили?] 
З коцюбою.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Великдень паску печут. Печут шороку. Воскресіння 
Господнє – шороку. Бабку само собою печуть. Просто 
те як хліб – бабка. А паска таки є паскою: і з дрожджа-
ми, і в таких спеціальних каструльках. 

с. Збруї
Записав А. Зюбровський 9 липня 2011 р.  

у с. Збруї Бродівського р-ну Львівської обл. 
від Кузик Емілії Петрівни, 1939 р. н.,  

та Турковської Анни Степанівни, 1943 р. н.

ПОСУД, НАЧИННЯ Змололи [борошно], то тримали в 
нецьках. Во такі мали дерев’яни. А в діжці тій пікній 
рощиняли. Така діжка во була зроблєна невеличка. 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
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більше – господиня, а ше дві. [У чому місили тісто на 
коровай?] Були (і вони нині, ше хто має, зберігає те) 
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коровай?] Були (і вони нині, ше хто має, зберігає те) 
нецьки. Завжди була одна господиня, яка замішувала. 
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нецьки. Завжди була одна господиня, яка замішувала. 
Там місила тільки та, котра вміла то робити. Котра не 
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вміла, та до того не лізла. То вони перед тим моли
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лися. Приступили до роботи – помолилися. Завдали 
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коровая в піч – тоже поблагословили. [...] Я сама пе-
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кла скілько тих короваїв. Я мала багато похресників, Мкла скілько тих короваїв. Я мала багато похресників, 
я мала багато плем’янніків. В моїй хаті, вже в тій-во Мя мала багато плем’янніків. В моїй хаті, вже в тій-во 
новій, то вже спеклося, може, зо десять короваїв. [Як Мновій, то вже спеклося, може, зо десять короваїв. [Як 
прикрашали коровай?] Ножиком вирізувалися лисМприкрашали коровай?] Ножиком вирізувалися лис
тячка, витискались. [...] [Якщо коровай трісне в печі,] Мтячка, витискались. [...] [Якщо коровай трісне в печі,] 
це недобре, життя добре не буде. Якшо десь трошка Мце недобре, життя добре не буде. Якшо десь трошка 
[тріснув], то прикрашали і лишали той. То тоді було, М[тріснув], то прикрашали і лишали той. То тоді було, 
як багато хлопців їздило на роботу, і потім поумираМяк багато хлопців їздило на роботу, і потім поумира
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го.  [...] Та, шо рощиняє, то вже кличе тоді, коли за Фго.  [...] Та, шо рощиняє, то вже кличе тоді, коли за- Ф-
мішують. Скільки там тих людей було треба: саме Фмішують. Скільки там тих людей було треба: саме 
більше – господиня, а ше дві. [У чому місили тісто на Фбільше – господиня, а ше дві. [У чому місили тісто на 
коровай?] Були (і вони нині, ше хто має, зберігає те) Фкоровай?] Були (і вони нині, ше хто має, зберігає те) 
нецьки. Завжди була одна господиня, яка замішувала. Фнецьки. Завжди була одна господиня, яка замішувала. 
Там місила тільки та, котра вміла то робити. Котра не ФТам місила тільки та, котра вміла то робити. Котра не 
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і пекли. [...] [Колись хліб] на черіні пекли. Підсипали 

Ф
і пекли. [...] [Колись хліб] на черіні пекли. Підсипали 
ґрисом. Файно там жар вигорнули, такою мітлою моФґрисом. Файно там жар вигорнули, такою мітлою мо
крою ше позмітали – і на лопату, і саджали. Була пікФкрою ше позмітали – і на лопату, і саджали. Була пік
на п’єц. Хто яку довшу зробив. В мене більша була. Фна п’єц. Хто яку довшу зробив. В мене більша була. 
В мене була на вісім, в середині на дев’ятий хліб. [Як ФВ мене була на вісім, в середині на дев’ятий хліб. [Як 
перевіряли, що хліб уже спечений?] Постукали. Як Фперевіряли, що хліб уже спечений?] Постукали. Як 
він файно стукав, а  не згорів  – засмалився. Ну, ми Фвін файно стукав, а  не згорів  – засмалився. Ну, ми 
вже знали.  [...] [Допоки треба місити тісто?] Шоб Фвже знали.  [...] [Допоки треба місити тісто?] Шоб 
добрий був  – вже під руками рухався.  [...] [Першу Фдобрий був  – вже під руками рухався.  [...] [Першу 
хлібину можна комусь давати чи тільки вдома треба Фхлібину можна комусь давати чи тільки вдома треба 
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не пекли. [...] [Хліб розчиняли і відразу пекли?] Він 

Е
не пекли. [...] [Хліб розчиняли і відразу пекли?] Він 
мав постояти, нарухатися.  [...] [Рукою розчиняли?] 

Е
мав постояти, нарухатися.  [...] [Рукою розчиняли?] 
Я  не знаю: як хто любе. Є  такий, шо навіть довбеЕЯ  не знаю: як хто любе. Є  такий, шо навіть довбе
ню засадит і буде калатати.  [...] То як рощинив, так Еню засадит і буде калатати.  [...] То як рощинив, так 
і спік, замісив. [Намагалися, щоб тісто ніч стояло?] Еі спік, замісив. [Намагалися, щоб тісто ніч стояло?] ЕШоб не було викисле, бо було мало цукру. Та, шоб ЕШоб не було викисле, бо було мало цукру. Та, шоб 
прикисло. Підрухалося, всіло  – замішуєш дальше. Еприкисло. Підрухалося, всіло  – замішуєш дальше. 
Ше один робиш заміс – і тоді пекли. Запалили в п’єцу ЕШе один робиш заміс – і тоді пекли. Запалили в п’єцу 
і пекли. [...] [Колись хліб] на черіні пекли. Підсипали Еі пекли. [...] [Колись хліб] на черіні пекли. Підсипали 
ґрисом. Файно там жар вигорнули, такою мітлою моЕґрисом. Файно там жар вигорнули, такою мітлою мо
крою ше позмітали – і на лопату, і саджали. Була пікЕкрою ше позмітали – і на лопату, і саджали. Була пік
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З дерева – зі сосни. З дощинок. О! З клепки, так. Та, 
бручі [обручі] мала, дно мала. І ше вон таке накри-
вати є – всьо дерев’яне – віко до діжі. То брали його 
[віко], так. Навіть во і тепер-во брали. І  в нас було 
весілля. То брали на те віко коровай. На моє – ні, бо 
Ориська мала краще, бо моє вже не файне, а її краще. 
[Щось клали між короваєм і віком?] Пшеницю або 
овес – шось клали на спід. І звідси теє віко вбирали 
трошечки: квітками, папером обвинули, жеб воно 
не було дерев’яне чисто.  [...] [У  чому зберігали бо-
рошно?] Воно найбільше було ліпше в бочці такій 
дерев’яній. То там. А то були й кадлубці, але ми вже 
побили. То такий кадлубець. Казали «кадлубець». 
Він був з липи. Липа є турухнява, груба. І він такий 
був вишморганий. [Чим накривали «кадлубець»?] 
А  тоже дерев’яним кружком.  [...] [Чи тріскалися 
обручі на діжці?] Хіба вже іржавлєні, а  так – то нє. 
[Вони залізні були?] Та, желізні. Вони в порадку сто-
яли, всьо в порадку. [...] [Чи часто мили діжку?] Ні, її 
не мили, бо же як вимиєте, же не буде хутко киснути 
хліб, вкисати. Бо так файно собі вишкрабувала я і на 
купку те тісто складала, і собі накрила, і винесла до 
комори. І в коморі воно собі стояло.  [...] Як молода 
ішла заміж, то вбирали на тім [на діжці] молоду ко-
лись. Подушку клали, і  на діжку сідала молода. За-
крита [діжка віком]. [Сідала молода,] жеби була, пев-
но, господиня. 

ХЛІБ З жита [пекли раніше хліб]. Житній хліб, то був 
дуже добрий, пах на ціле село, як спечете в тому 
п’єцу.  [...] Шотижня [хліб пекли], як велика челядь 
[родина]. А нє – шодватижні. В нас то п’єц, то я мала 
маленькі руки  – вісім бохунців таких кругленьких. 
На черені пекла. [Хліб міг два тижні стояти й не чер-
ствіти?] Так, бо то житній: він так не черствів. Тепер 
всьо дорожче житнього, житнього нема навіть, 
і  жита не сіють. [У  який день не можна було пекти 
хліб?] В неділю – нє! Борони Боже – нє. Як свято, не 
пекли, в неділю не пекли. По суботах пекли, але жеби 
в неділю печи – нє. [Чи пекли хліб у п’ятницю?] Хіба 
якесь свято або п’ятниця в Великий піст, тому не пе-
кли. [Хто з родини мав пекти хліб?] Молоді вчилися, 
дивилися самі. Ну, колись ішла замуж  – мала хліб 
спечи, корову доїти, всьо мала робити. То всьо мала 
робити і всьо мала навчитися. Мене дідо вчив: ото 
тілько рощинити, мені показував, то нарухалося, то 
вже бери – муси. Я маленька була. [Чоловіки теж мо-
гли пекти хліб?] Ага! Хто хтів. А хто хтів з чоловіків 
того робити?! [...] Ми не мали тоже дріжджів, колись, 
після войни. То завжди так-о: хліб спекла, а діжку ви-
шкрабала і так-о таку грудочку тіста там на дні зі-
ставляла. І накрила тим. І воно собі було. Маю хліб 
печи за тиждень чи за два – те тісто взяла, забрала. 
Воно так аж присхло. І нарухалося – присхло. І взяла 
в мищину, і теплої води: воно розійшлосі. І туда вли-
ла, і воно так рухалосі з того тіста. Ніхто не знав дрі-
щі. То те [що поцвіло] скинули, а той середок був до-
брий. [Як називали те тісто, що залишалося?] «Ви-
шкрабок» казали. [Чи можна було його позичати?] 
Можна, давали. Так єдні в других брали. [...] Рощиня-
ли: мій дідо мені так-о казав  – картофлі зварити 
(бо картофлі колись досить було). Картофлі зварив, 
вони так добре розкипіли, помняв, і вони вистигли. 
І на тих картофлях то-то дуже добрий і пухкий хліб. 
[Чи додавали в  тісто хміль?] То колись не було тут 

хмелю в  нас. То вже за колгоспу тоді зачали хміль. 
Сироватку можна було давати, кисле молоко  – хто 
шо мав. То воно вкисало скоріше. [Хліб на молоці ро-
били?] На кислому могли. Як мали кисле молоко  – 
хто як хтів. [...] [Коли хліб розчиняли: зранку чи вве-
чері?] Вечер, жеб цілу ніч він кис, а рано місили. А-во 
вже одинайцята, дванайцята, то вже як він нарухав-
ся, дідо в п’єцу палив. І  я вже так напалю в  п’єцу. 
П’єц вже біла  – то вже всьо, мона вигортати. [Яку 
воду лили, коли розчиняли?] Літню. Ні гарача, ні 
зимна. А гарачої – ні. Буде хліб лепцюг, липкий буде, 
як запарите діжку. Діжку запарити  – нє! Борони 
Боже! А то літня, то він собі рухається файно так. [...] 
А в хаті завжди мали муку на ніч. Во вже як має хліб 
печи, то в хаті – то вона тепла, мука. Я брала в мищи-
ну те тісто. Воно розійшлосі. Тепіро там лила воду 
(я знала, кілько там лити). Потім картофель зварила, 
а ні, то сироватку, шо влила. І те тісто туди, і тепіро 
муку – і то розмішувала на ніч. Воно собі вирухалосі. 
А  рано тепіро місила. Сіль давала і місила.  [...] Ко-
писткою [розчиняла]. Копистка дерев’яна вішалася 
завжди (вона з дзюркою) на цвяшку. [...] Коло п’єца 
на лавці [стояло тісто]. Як мороз, то закутували. 
[Зранку місили?] Так. [Місити треба,] доки від руки 
не відстане. Довго. Хліб вимішаний, як вже рука як 
помита, знаєте. Місять-місять – і  густий. Бо як рід-
кий, то не зробите бохунців на черінь. То на лопату – 
і так просто пхати. [...] Воно [тісто] мало нарухатисі. 
То замісите – півдіжки є. А вона аж нарухається по-
вна, так як під повну – то вже нарухане. І тепіро бе-
рут, вже в п’єцу напалєне, вигортают коцюбою, лопа-
ту посипают. І мают миску, в воду руки берут – і ви-
робляют, і катуляют, і на лопату, і в п’єц.  [...] [Доки 
треба було піч палити?] А вже вона біла зробилася. 
Бо палите, а потім розгорнули всюда – і воно по всім 
п’єцу горит. І вже видиш, же вона вже біла, п’єц. І вже 
тоді хліб нарухавсі, і вже вигортаєш. Ну, з дві годині 
тре’ було палити. [Чим вигортали жар?] Така коцю-
ба: палка і така-во туди зроблєна. Дерев’яна. Всьо 
дерев’яне, і лопата дерев’яна. [...] Во як вона вже ви-
гортає, то вона вже пу-пух в воду коцюбу. [Як переві-
ряли, що піч не перепалена?] А  кинули во трошки 
муки: як вже дуже горит, то ше ні. На черінь кинули 
житньої – то вона груба мука. [Чекали,] шоб не під-
горів дуже. [...] Дві години, півтори години тримала 
хліб. За півтори години виймала, його мила і  назад 
ше пересаджувала. І  він ше раз попіксі півгодини, 
і вже викладала – і так ставила його собі. А потім як 
він пристиг, то вже підшкрабували ше його. [Якщо 
хліб у печі тріскався,] то недобре, кажуть. Якась біда. 
Я знаю, як коровай надвоє. Я пекла свому братові ко-
ровай, а він взєв та й надвоє мені в п’єцу [розпався]. 
І вони розійшлисі за два роки. І я його файно замас-
кувала. Боже! То то їдна бляха була. Їден коровай 
спекли, вже другий вийняли. Боже, я  руки склала! 
Так, якби хто ножем надвоє перерізав! Та ми взяли 
його так замаскували, вбрали. Файний коровай, 
всьо. Ну і  шо?! І  розійшлисі, і  донині не зійшлисі: 
другу жінку має. Як коровай надвоє, то то вже життя 
не буде. [Якщо коровай не вдався, чи можна було 
спекти інший?] Печи не печи – як перший нездалий, 
то вже і таке життя нездале. [...] Ті долі росли, зліпа-
лися. Але ніхто ніц не казав. Збоку – то доля. Такі на-
ганяли. Вона така-во нагоне. Бо хліб в п’єцу рухаєть-
ся: як він вже тут запіксі, то збоку вилізає. Бо він 
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пекли, в неділю не пекли. По суботах пекли, але жеби 
в неділю печи – нє. [Чи пекли хліб у п’ятницю?] Хіба Ів неділю печи – нє. [Чи пекли хліб у п’ятницю?] Хіба 
якесь свято або п’ятниця в Великий піст, тому не пеІякесь свято або п’ятниця в Великий піст, тому не пе
кли. [Хто з родини мав пекти хліб?] Молоді вчилися, Ікли. [Хто з родини мав пекти хліб?] Молоді вчилися, 
дивилися самі. Ну, колись ішла замуж  – мала хліб Ідивилися самі. Ну, колись ішла замуж  – мала хліб 
спечи, корову доїти, всьо мала робити. То всьо мала Іспечи, корову доїти, всьо мала робити. То всьо мала 
робити і всьо мала навчитися. Мене дідо вчив: ото Іробити і всьо мала навчитися. Мене дідо вчив: ото 
тілько рощинити, мені показував, то нарухалося, то Ітілько рощинити, мені показував, то нарухалося, то 
вже бери – муси. Я маленька була. [Чоловіки теж моІвже бери – муси. Я маленька була. [Чоловіки теж мо
гли пекти хліб?] Ага! Хто хтів. А хто хтів з чоловіків Ігли пекти хліб?] Ага! Хто хтів. А хто хтів з чоловіків 
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п’єцу.  [...] Шотижня [хліб пекли], як велика челядь 
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п’єцу.  [...] Шотижня [хліб пекли], як велика челядь 
[родина]. А нє – шодватижні. В нас то п’єц, то я мала 
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[родина]. А нє – шодватижні. В нас то п’єц, то я мала 
маленькі руки  – вісім бохунців таких кругленьких. 
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маленькі руки  – вісім бохунців таких кругленьких. 
На черені пекла. [Хліб міг два тижні стояти й не чер
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На черені пекла. [Хліб міг два тижні стояти й не чер-
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ствіти?] Так, бо то житній: він так не черствів. Тепер 
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ствіти?] Так, бо то житній: він так не черствів. Тепер 
всьо дорожче житнього, житнього нема навіть, 
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всьо дорожче житнього, житнього нема навіть, 
і  жита не сіють. [У  який день не можна було пекти Мі  жита не сіють. [У  який день не можна було пекти 
хліб?] В неділю – нє! Борони Боже – нє. Як свято, не Мхліб?] В неділю – нє! Борони Боже – нє. Як свято, не 
пекли, в неділю не пекли. По суботах пекли, але жеби Мпекли, в неділю не пекли. По суботах пекли, але жеби 
в неділю печи – нє. [Чи пекли хліб у п’ятницю?] Хіба Мв неділю печи – нє. [Чи пекли хліб у п’ятницю?] Хіба 
якесь свято або п’ятниця в Великий піст, тому не пеМякесь свято або п’ятниця в Великий піст, тому не пе-М-
кли. [Хто з родини мав пекти хліб?] Молоді вчилися, Мкли. [Хто з родини мав пекти хліб?] Молоді вчилися, 
дивилися самі. Ну, колись ішла замуж  – мала хліб Мдивилися самі. Ну, колись ішла замуж  – мала хліб 
спечи, корову доїти, всьо мала робити. То всьо мала Мспечи, корову доїти, всьо мала робити. То всьо мала 
робити і всьо мала навчитися. Мене дідо вчив: ото Мробити і всьо мала навчитися. Мене дідо вчив: ото 

п’єцу горит. І вже видиш, же вона вже біла, п’єц. І вже 

М
п’єцу горит. І вже видиш, же вона вже біла, п’єц. І вже 
тоді хліб нарухавсі, і вже вигортаєш. Ну, з дві годині Мтоді хліб нарухавсі, і вже вигортаєш. Ну, з дві годині 
тре’ було палити. [Чим вигортали жар?] Така коцюМтре’ було палити. [Чим вигортали жар?] Така коцю
ба: палка і така-во туди зроблєна. Дерев’яна. Всьо Мба: палка і така-во туди зроблєна. Дерев’яна. Всьо 

Фта [пекли раніше хліб]. Житній хліб, то був Фта [пекли раніше хліб]. Житній хліб, то був 
дуже добрий, пах на ціле село, як спечете в тому Фдуже добрий, пах на ціле село, як спечете в тому 
п’єцу.  [...] Шотижня [хліб пекли], як велика челядь Фп’єцу.  [...] Шотижня [хліб пекли], як велика челядь 
[родина]. А нє – шодватижні. В нас то п’єц, то я мала Ф[родина]. А нє – шодватижні. В нас то п’єц, то я мала 

на лавці [стояло тісто]. Як мороз, то закутували. 
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на лавці [стояло тісто]. Як мороз, то закутували. 
[Зранку місили?] Так. [Місити треба,] доки від руки 
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[Зранку місили?] Так. [Місити треба,] доки від руки 
не відстане. Довго. Хліб вимішаний, як вже рука як 

Ф
не відстане. Довго. Хліб вимішаний, як вже рука як 
помита, знаєте. Місять-місять – і  густий. Бо як рід
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помита, знаєте. Місять-місять – і  густий. Бо як рід
кий, то не зробите бохунців на черінь. То на лопату – 
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кий, то не зробите бохунців на черінь. То на лопату – 

Фі так просто пхати. [...] Воно [тісто] мало нарухатисі. Фі так просто пхати. [...] Воно [тісто] мало нарухатисі. 
То замісите – півдіжки є. А вона аж нарухається поФТо замісите – півдіжки є. А вона аж нарухається по
вна, так як під повну – то вже нарухане. І тепіро беФвна, так як під повну – то вже нарухане. І тепіро бе
рут, вже в п’єцу напалєне, вигортают коцюбою, лопаФрут, вже в п’єцу напалєне, вигортают коцюбою, лопа
ту посипают. І мают миску, в воду руки берут – і виФту посипают. І мают миску, в воду руки берут – і ви
робляют, і катуляют, і на лопату, і в п’єц.  [...] [Доки Фробляют, і катуляют, і на лопату, і в п’єц.  [...] [Доки 
треба було піч палити?] А вже вона біла зробилася. Фтреба було піч палити?] А вже вона біла зробилася. 
Бо палите, а потім розгорнули всюда – і воно по всім ФБо палите, а потім розгорнули всюда – і воно по всім Фп’єцу горит. І вже видиш, же вона вже біла, п’єц. І вже Фп’єцу горит. І вже видиш, же вона вже біла, п’єц. І вже 
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а ні, то сироватку, шо влила. І те тісто туди, і тепіро 
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а ні, то сироватку, шо влила. І те тісто туди, і тепіро 
муку – і то розмішувала на ніч. Воно собі вирухалосі. 
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муку – і то розмішувала на ніч. Воно собі вирухалосі. 
А  рано тепіро місила. Сіль давала і місила.  [...] Ко

Е
А  рано тепіро місила. Сіль давала і місила.  [...] Ко
писткою [розчиняла]. Копистка дерев’яна вішалася Еписткою [розчиняла]. Копистка дерев’яна вішалася 
завжди (вона з дзюркою) на цвяшку. [...] Коло п’єца Езавжди (вона з дзюркою) на цвяшку. [...] Коло п’єца 
на лавці [стояло тісто]. Як мороз, то закутували. Ена лавці [стояло тісто]. Як мороз, то закутували. 
[Зранку місили?] Так. [Місити треба,] доки від руки Е[Зранку місили?] Так. [Місити треба,] доки від руки 
не відстане. Довго. Хліб вимішаний, як вже рука як Ене відстане. Довго. Хліб вимішаний, як вже рука як 
помита, знаєте. Місять-місять – і  густий. Бо як рідЕпомита, знаєте. Місять-місять – і  густий. Бо як рід
кий, то не зробите бохунців на черінь. То на лопату – Екий, то не зробите бохунців на черінь. То на лопату – Еі так просто пхати. [...] Воно [тісто] мало нарухатисі. Еі так просто пхати. [...] Воно [тісто] мало нарухатисі. 
То замісите – півдіжки є. А вона аж нарухається поЕТо замісите – півдіжки є. А вона аж нарухається по
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рухається, а немає куди, бо зверха запікся. [Чи їли ці 
«долі»?] Їли, то були дуже смачні, дітиска всі влу-
плять. [Скільки хлібин саджали в  піч?] Який п’єц. 
А шість хлібів, вісім – кілько влізало в той п’єц, яка 
п’єца довга. Бо то дві раї. [Чи хлібинки великі роби-
ли?] Ну, більші, як теперішні. [Як визначали, що хліб 
уже спечений?] Я знала – дві години, і він вже пече-
ний. Дідо во зі споду постукав: о, вже печений. Дзвін-
кий [звук]. Брали [до  носа]: як вже не пече ніс. 
А раньше хутше не мили. А-во з п’єца, і помиют, і во 
до носа. [...] А хрестив дідо [хліб]. І в п’єц саджали, 
першу бохунець перехрещували.  [...] Казали не по-
жичати, але сусідам мусіли-сь те, бо біда була чорна. 
Та й пожичали. То тільки в свято, казали, не пожича-
ти. А так, то пожичали. На лопату клали – і лопатою 
[саджали хліб у піч]. Посипали мукою [лопату]. Кож-
ний бохунець підсипаний. [...] [Коли витягували хліб 
з печі, як треба було його класти?] Ставити боком. 
А [в] п’єц пару полін кинути, жеб не був голий, жеб 
ви не були-сь те голі. Як хліб добули, хоч пару полін 
(не маєте багато – пару полін), аби п’єц не був голий. 
Завжди треба шось кинути. Кажут: «Як вигорнула 
п’єц – не йди. Бо будеш голий [бідний]!». Казали так, 
сміялися. Як вигорнула п’єц – ніхто не йшов. [...] [Як 
розраховували, скільки має вийти тіста?] Дідо вже 
мав якийсь такий баняк. І в тім баняку мені показав, 
на кілько літрів. Жеб вже в п’єц влізло, а  потім шо 
будете робити: в дверях будете палити чи шо. То так 
треба знати, жеби в п’єц влізло. А шо, нарощиняєш, 
а  потім де? П’єц тобі не розшириться. [Чи пекли 
щось, поки піч горіла?] А підпалки якісь. А посипали 
сім’я. Якесь терли сімня з тим всім, і то були добрі. 
І казали: «То підпалок такий». Так, закинули до того. 
Скраю такого підпалка пекли. [«Підпалка» пекли, 
коли ще тісто не було вимішане?] Нє, вже було замі-
шане. Воно вже нарухалося. То з него брали і такого 
підпалка пекли. [Чи пекли хліб, змішуючи житнє й 
ячмінне борошно?] Нє. Не буде, бо він такий порепу-
ється, такий зробиться – репанці самі. Мій дідо раз 
намолов гороху і на сито підсіяв, і каже до мене: «Па-
леницю заміси». – «Добре, діду, лийте воду, кидайте 
поташ – я буду місити!» А вона шо?! Я замісила, а її 
зробила, а  вона розсипалася. Да й кажу: «Видите, 
діду, шо нездала!». [...] [Чи забували якусь хлібину в 
печі?] Ой, мона-мона забути. То вже його не їли, бо 
він в п’єцу перепіксі. То оддавали свиням. Не мона 
його їсти, кажуть, то недобре такий хліб їсти.  [...] 
[Хто мав нарізати хліб?] Завжди господар. [Як нази-
вають перший відрізаний шматочок хліба?] «Цілуш-
ка». А то їдять молоді хлопці і дівчата. Же ніби дівча-
та любити хлопців будуть. [Чи можна хліб з двох бо-
ків обрізати?] З  їдного, бо шось, казали, не мона. 
«Чого ти всюди,  – дід казав,  – ріжеш?» [Чи можна 
хліб перевертати сподом догори?] Не можна! Гріх! До 
комори в нас виносили. І така була полиця, і так ста-
вили, накривали  – такий рушник мали. [Який хліб 
корисніший: свіжий чи зачерствілий?] Зачерствілий. 
Свіжого не можна їсти, бо мона заслабнути. Свіжого 
багато не мона їсти. Та ніхто так гарачого не їв, бо то 
біда. А такий-во теплий мона було, а добре – зимний. 
Дідо казав: «Не їжте хліба гарачого, бо послабнете!». 
Завжди так кричав. [Що ще додавали до тіста?] Кмін 
гет всередину трошечки. [Як  дітей вчили шанувати 
хліб?] Вчили, як хліб упав, жеб підняти, перехрес-
тити і поцілувати, і  подмухати, жеби на землі  
не валявся. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ На коровай ми так-о даємо: три лі-
трі молока, але пражене. Від корови. Кіп’ячене моло-
ко, п’ятнайцять яєць, кільо масла, меду півлітри і кі-
льо цукру. І то всьо разом розчиняли, і так замішува-
ли. Він нарухався. Як він нарухався, то тепіро в п’єцу 
запалили. І відразу й виробляли. А як той коровай, то 
велика бляха. На той коровай, то так ми мали міру: 
як пуделко зі сірника – тілько того тіста давали. А ре-
шту всьо виробляли. Як він то всьо наріс – з тими ро-
жами, з тим всім – якраз був він враз. І ше його зверха 
соломкою застеляли, жеб він не репався. І ше мокрою 
хустиною зав’язували, жеб він не пригорів, шоб дуже 
ріс, але враз тим [з формою]. І пекли дві годині. [Хто 
пік коровай?] Пекли, але шоб не вдовиця була. Але то 
жінки пекли. Хресна мама. А перший коровай, то таки 
в хаті мали печи. Перший коровай то в себе пекли. 
Дві-три жінки помагали, бо ті рожі виробляли. А те-
пер то вже заказують, бо вже роблять три поверхи. 
Перший коровай, бо то перше весілля [перший день], 
а вже друге – то ні. Дівчата могли йти [на коровай]. 
Тільки не вдовиці, казали. Вдовицям не можна. [Жін-
ки, ідучи на коровай, щось приносили?] Несли, шось 
трошки несли. Сусідка чи якась там сестра, чи хтось. 
Хатня господиня [розчиняла коровай]. Коровай в се-
реду, в четвер [пекли], а [в] п’ятницю – не пекли. В ві-
второк могли печи. [Чому наперед пекли?] А шоб він 
трошки зачерствів, бо не мона накраяти свіжого. Він 
черствий, то він ліпше крається. Бо свіжий, то він так 
присідає. [Коровай розчиняли в діжці?] Ні, в мидни-
ці, шоби він не вкис. Він має бути солодкий, а не кис-
лий. Але ввечір рощиняли тоже, а врано вже місили. 
Звечера він нарухається добре. Солі давали трошки. 
До всього тіста дають солі, бо як не дасьте, то воно 
смаку не має. [...] Я во кілько, та во жінка, сусіда, бо 
вона мала багато хресних, то я сама в неї замішувала. 
Сама, нікого не було: во зраня прийшла і я замісила. 
«Всьо вже, – каже, – як нарухається, то я до тебе крик-
ну». Ше-во та-во сусіда, і  ше звідтам така же  – та  й 
прийдем, будем виробляти. [Чи  треба перекидати 
тісто через руку, коли місиш?] То мусите перекидати. 
Бо як не перекинете, то як? Бо то мусите добре його 
вимісити, жеб від руки має відставати той коровай. 
Раз набрали і так набрали – і воно мало бути. Багато 
накидаєте – то зверха порепається. [Чи було таке, що 
коровай робили з одного тіста, а «підошву» – з іншо-
го?] Так робили. Брали того тіста, як місили, трошки 
цукру спалять або какао  – і  такі-во кидали грудки, 
жеби був таки рудий. Робили, хто як хтів. То музи-
канти забирали [«підошву»].  [...] [Ще щось разом 
з короваєм пекли?] Нє, ніц не пекли. Борони Боже, 
жеб він не порепався, шоб так не тягнуло зимно. [Чи 
платили коровайницям?] Ні, не платили, а пекли такі 
«гуски». Казали, во трошки тіста, і  таке-во зробили 
навхрест. То казали «гуска». На статку зіставалося з 
того коровая. То не пекли разом [з короваєм]. [Чи пе-
кли менший короваєць?] То тепер печуть, а колись не 
пекли тих коровайців малих. [Чим прикрашали ко-
ровай?] Виробляли такі-во гесики різні. Виробляли 
і брали різали, такі зубчики робили  – такі рожі ви-
робляли. І такі гесики во крутили з такого тіста, таке 
тонесеньке закрутять. Виноград робили. Такі маню-
ні-манюні на листячку клали – і то виноград. [Посе-
редині короваю] більшу квітку і виноград клали той. 
То така квітка і ше рожі, во той виноград, а потім ше 
три рожі. 
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ХЛІБ [З якої муки колись пекли хліб?] З разової, житної. 
В п’єцу. Розчиняли на тісті. На дні, в кошичках. [«Ра-
зова мука» –] така, шо раз мелена. То сі називає «разів-
ка». То-во тільки раз перемолена. [...] [Коли був невро-
жай, що додавали до тіста замість борошна?] Шо мо-
гли дати?! Як не було, то й не дали ніц – паланиці пе-
кли. А  як була мука, то пекли. А  шо могли додати 
більше? Картохлю ше варили трошка. Не досить і да-
вали до того тіста, до теї муки. А дріще [дріжджі] сами 
робили. Дріще не було. То тепер дріще є. А-во на дві 
сутки картоплі дали вареної (кади добре не варена 
була, но така приварена), втерли на терці і тоди на літ-
ній воді її розвели, і муки. І вона там стояла дві сутки, 
і вона вже почала бродити, і тоди розчиняли хліб. [Як 
пекли паляниці?] Паланиці дуже просто. То була така 
паланиці добра, шо то не наївся  її, бо то був голод. 
Розчинили на воді. Поташ давали, піттєву соду, всипа-
ли там трошки. Як було кисле молоко, то на кислим 
молоці рощиняли, вона була така повна, така пухка. 
А як не було молока, то на воді. Але поташ все одно 
давали. Вона така була тверда [на воді]. А тут була, на 
молоці, то вона добра. [Хліб на молоці розчиняли?] Як 
хто мав молоко, то розчиняли. Перше не рощиняли, 
бо той разовий хліб не потребував. То тепер до теї 
муки з млина, то до неї треба молока, бо як на воді, він 
і на воді буде, але він не такий, як на молоці кваснім. 
Перше не давали молока. [Де в хаті зберігали борош-
но?] Нагорі. В  мішках. В  скринях тримали, хто мав 
скрині. Та й зараз тримают. Але зара’ не треба трима-
ти, бо тепер возят во шораз: возьмеш мішок, з’їсь  – 
і  далі купиш.  [...] Як розчинєти, то треба було вже 
муку гріти. Так підігрівали: нє, шоб вона була горяча, 
а-во така тепленька, літна. Во як то звичайна. Бо так 
на зимній, то вона не кисла. [Чи були такі дні, коли за-
боронялося пекти хліб?] Так. І  зараз в п’ятницю не 
можна пекти хліба. А за то, шо в п’ятницю Ісуса Хрис-
та розпинали на хресті. Та тепер вже печут. Та в свято 
печуть пироги: і тепер печуть, і колись пекли. Пекли 
пироги чи з вишнями, чи з ягодами. Колись не було 
так з  чого пекти  – дуже рідко. А  зараз то є, то пе-
чут. [...] Пекли люди і з ячменю. Але з ячменю робили 
крупу: їли кашу, голубці робили з теї ячмінної крупи, 
кашу варили. З кукурузи пекли такі. Як не було хліба, 
а кукуруза була, – намололи теї кукурузи на жорнах. 
Насіяли ше ті крупки, бо вона так сі не змолола добре 
мілко, і там додали поташу, якогось молока квасного, 
і пекли такі... Але в бритванках, бо вона сі розсипала, 
вона сі не тримала купи – вона ж не має білків. [...] [Чи 
робили прісне тісто?] То пісне, там не давали, то шо 
вода і сіль – то було пісне тісто таке. А вже таке, як 
пекли, напримір, паску, то купували десь пару кіло-
грамів муки, шоби паску файну спечи. То вже до неї 
давали яйці, масло, цукор. А цукор де був? А-во саха-
рина та. [Чи пекли паляницю?] Пекли. Зараз печут па-
леницю. Во як не стане часом хліба, нема кому прине-

сти, то-во замішу паланицю. Добре, як є молоко квас-
не. То на кваснім молоці, і поташу дати – о, паланиця 
така  во [товщиною як долоня] виросте, мнягенька, 
добра. А ше з маком пекли, до маку пекли. А ше ко-
лись підпалок. Заким хліб спекли, ше підпалків напе-
кли вперед. Бо хтіли їсти, бо то не було так, як тепер. 
Заким хліб сі спече, то підпалок скоріше. Вимели, ви-
мели – на дно підпалка наробили, пару підпалків. То 
переважно пекли, де була сім’я. З того тіста, шо хліб 
мав бути. Поки хліб зробити. Підпалки пекли, як в 
п’єцу хліб пекли. То вже нагоріло, і тоди вже мали хліб 
печи, но ше не пекли, то там збоку напекли пару тих 
підпалків і  нагодували дітей  – в  кого було дітей до-
сить. А тоди ше й чисником натирали. Ну, та шоб вони 
не росли. Бо то ж воно було то тісто, шо на хліб рощи-
нєли: то вони росли, то шкіра сі здувала. Тоди так но-
жем подзюбали, подзюбали  їх. Добрі були підпалки. 
Але ше вперед, заким горіло в п’єцу, заким на хліб, як 
сім’я була велика, то ше й кошик картохлі наперед спе-
кли. Вогірків витєгнули з діжки. [...] Та рано розчиня-
ли хліб. А часом розчиняли на ніч, шоби він більше 
кис, бо то ж дріще тоди не було. Як розчиняли, то за-
роблєли, а тоди ше сутку він стояв. На ніч його рощи-
нєли, бо ніч велика була. [А зранку] місили і виробля-
ли. Ше такі були кошички. [Яка була розчина?] Не 
дуже густе. Як сметана густа. [...] То його пекли на дні. 
Не то шо теперкай в бляхах: тепер вже в бляхах печут. 
А колись пекли, були ше такі кошички зі соломи не-
величкі. І  накладали ті кошички, обсипали мукою. 
Накладали, шоб він трошка поріс, скис на тих кошич-
ках. А ту в п’єцу палили. Як вже в п’єцу нагоріло, і вже 
їх тре’ саджати, то вже вимітали, той п’єц вже вигор-
тали. Ше мали таке зело «чорнобиль». [Полин?] По-
лин. А  то ше є «чорнобиль». То на літо, бо взимі не 
було того. То з того робили такі віники, вимітали. 
І тоди на лопату перекидали з кошичка (з кошичком 
тим не всадили, бо він би згорів, бо то солом’яний) – 
і в п’єц. І поливали окропом. От, напримір, викинули 
уже на лопату, тоди друга жінка стояла з горячою во-
дою і поливала його. А  він був підсипаний мукою  – 
і  той хліб вийшов такими пасочками білими, як ся 
спік. Дуже файний був. А смачний який! Теперкай та-
кого нема. [Як визначали, що вже досить місити?] Та 
вже мали міру, скільки треба. Бо як густий буде, заби-
тий, то не буде добрий. Так нормальний. Так і зараз: як 
задосить дадуть, заб’ют, то він недобрий, забитий 
буде – він не буде пухкий. [Чи казали, що тісто треба 
місити, поки від рук почне відставати?] Так. То ко-
лись, і тепер. Колись то він скоро відставав, бо то була 
житна мука. [Яке тісто легше місити: житнє чи пше-
ничне?] Та житний легше, бо він грубого помолу. Шо 
його місити: во троха – та й вона відстала вже. Той-во 
тепер, то тре’ довго. [Коли тісто замісили, то ще лиша-
ли його?] Ше він кис. Він накис, тоді палят в п’єцу і ви-
роблєют його, шоб він ше в бляхах накис. [Куди вмо-
чали руки, коли місили?] В муку, шоб не лепло до рук. 
[Чи вигладжували хлібини водою?] Ну, то-то вже гла-
дили, як клали і саджєли. Як в бляхах, тепер той хліб 
питльований, його на бляхах мастять яйцем. А  того 
разового – не треба було яйце: зробила бохонец, з діж-
ки набрала  – зробила і  скоро рукою, водою теплою, 
загладила, і в п’єц. [Що потім з тією водою робили?] 
Виливали свиням. [Якими дровами краще палити піч, 
коли хліб пекти?] Більшинство палили вільховими 
дровами. Та  й сосновими напалят і вільховими, як 
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хліб печи. Бо дубові, то вони тверді дуже: то засиль-
ний дух буде, вони пекучі. А вільхові і соснові – то нє, 
то вже є мнєкша порода. [Якщо дубовими палити, то 
хліб може] згоріти. [Як визначали, що піч уже напале-
на?] То вже виділи, як вже піч біла. Бо в нас вона зараз 
буде біла, бо її вимащуют. Але як вона горит – вона сі 
задимит. А як вже вона напалена, вже не горит, тілько 
жєр, – той жєр рухают і рухают, туда-сюда, шоби дно 
добре напеклосі. А тоди ше, якшо загорєчє дно, вигор-
тают і берут воду – поливают. Або така є мітла з «чор-
нобилю». І мачают те помело в воду зимну – і заметут, 
заметут. А як нє, то соли сипати, шоб трошки остигли. 
Соли всипати в п’єц той, вже вигорнеш. Жменю соли 
порухати тею коцюбою – і воно охолоджує. А тоди му-
кою. Всипати муки: якшо мука горит, значит ше не 
тре’ саджєти, а як вона вже так помалу жовкне, тоди 
можна пхати хліб. [Під який кут печі саджали першу 
хлібинку?] Як кому: та гинча на ліву руку робит, то 
вона садит з лівої сторони, а як на праву – з правої. То 
за тім не було різниці, в який вони садили. [Скільки 
хлібин саджали в один ряд?] То залежи, яка пічка ши-
рока. Ну, в нас такий-во піч – вже сі влізе дві бритван-
ки, поздовж. А є гинчий, же є ширший, то можна було 
пхати і три буханки. [Скільки хлібин пекли за один 
раз?] Девіть. То вже велика піч. Могло бути менче. [Як 
часто пекли хліб?] Та якшо була челідь, якшо були 
діти, то і два рази на тиждень пекли. А так, то раз на 
тиждень пекли, шотижня пекли хліб. [У який день на-
магалися пекти хліб?] Або в вівторок, або в четвер, 
або в суботу. Но в п’ятницю то є дуже рідко пекли. 
Тепер більшинство печут в п’ятницю. [Чи можна було 
комусь заходити до хати, коли в піч саджали хліб?] 
Колись старі люде не давали. Борони Боже, як в п’єц 
саджєли хліб, шоби хтось крутивсі або ходив, або 
стукнув там десь до дверей чи до чого. Дуже не дава-
ли, бо то хліб сяде. Та не давали ходити. То колись ше, 
моя баба як жила, то не давали. То вже як саджєли хліб 
в п’єц, всі в хаті були. То-то вже посадили нас (нас не 
було доста, нас було но троє) – і всьо одно не давали: 
«Сідайте, аж поки хліба не всадимо в  п’єц». Як вже 
всадили, тоди вже можна збитки робити. [Чи було 
таке, що з хліба, коли він пікся, щось убік вилазило?] 
А! Такі ті-во – «шишаки» казали. Ну, та він ріс – і та-
кий шишак вигнало, та і всьо. [Чи бувало, що дві хлі-
бини разом у печі спікалися?] Та. «Близнюки». [Їх роз-
ламували?] Та він сі сам розломав. Він сі тілько так 
зійшов. [Як називається дно печі?] Черінка була, то-то 
на п’єцу була зверха. [Де пекли, то називали «дно»?] 
То дно, так. [Чи можна було дивитися, як печеться 
хліб?] Та требай: тре’ сі подивити, шоб не горів. Заглі-
дали. [Чи було таке, що пригортали жар назад?] При-
гортают. Як то та є – коцюба. [...] Ой, ше мені скілько 
баба робила, то «гусочку», то «качечку», бо то діти 
малі були. То зіставлєлосі. То-то ті вишкрабанці. «Ка-
чечку» з тих вишкрабанців [робили]. [Якщо забували 
якусь хлібину в печі, чи можна було її потім їсти?] Як 
він не згорів, то можна було їсти. [Як клали хліб, коли 
витягали з печі?] На лавку ставили: не так ставили 
прямо, а спирали до п’єца, чи там яка лавка і стіна – 
так його ставили, шоб він вистигав. [...] Колись на ка-
пустянім листю пекли ше хліб. Положили на лист, по-
тім листок здерли, а хліб підпіксі файний, як має бути. 
[Брали свіже капустяне листя?] Так. Потим вже, за меї 
пам’яти, то вже ніхто не пік на капусті. Вже бляхи 
були, бо колись не було бляхів. [...] Христят [хліб]. Я і 

зараз хрещу, як саджаю в  п’єц хліб. То всі хрестять. 
І перше так робили. [Коли саджали хліб у піч, то каза-
ли:] «Господи, допоможи!» Годину [випікався хліб]. 
[Як визначали, що хліб уже готовий?] А  витягали  – 
стукали. Рукою витягнули бохонец: як він вже стукав, 
то вже печений. І  ше знаєте як? Витягнула бохонец 
хліба і лизьнула язиком, і притулила ніс (той-во кін-
чик): якшо не пече, то готовий, а як пече, то ше не го-
товий. [Чи мастили хліб водою, коли витягали з печі?] 
Та то той житний, то так робили, жеби пара з нього 
вийшла. [Чи накривали хліб?] Нє, він так мав стигну-
ти. [Чи можна їсти гарячий хліб?] Не можна, бо буде 
желудок боліти. Не давали. [Якби хтось наївся гарячо-
го хліба,] то би заслаб, або апендицит може взяти. [...] 
Кмону [кмин] давали до хліба, то він дуже пах. [...] Пе-
кли пироги. Місили пироги, то давали ягоди. [Після 
того, як вийняли хліб, у  піч] кидали дрова, як сирі 
були. [...] А ту цілушку, то то добре їсти молодим ді-
вчєтам і хлопцям, жеб їх дівки цілували і любили. [...] 
[Чи є такий день, коли не можна хліб різати?] Нема 
такого дня: навіть і на Великдень, і то паску ріжуть но-
жем. [Паляниці] ламали. Можна було ломати [хліб] 
і їсти. [Чи можна було хлібинку з двох боків обрізати?] 
Можна. Діти то обрізали, як цілушки. То не раз боху-
нец обріжут довкола, тільки середину зіставлят. 
[Чи можна було за кимось його шматочок хліба доїда-
ти?] То най би був попробував не доїв: лижки по чолі, 
і всьо – доїдай. Хочеш, не хочеш – не можна було ли-
шати хліба. Мусів доїсти хліб: як йому там вкроїли той 
кусок хліба, то він мусів з’їсти. [Хліб на столі завжди 
має лежати?] Має лежати, так. Шоби все був хліб на 
столі. На то стіл, шоби хліб був. Як буде на столі хліб, 
то все буде. [Чи було так, що коли сідали обідати, то 
господар нарізав хліба й кожному роздавав?] Так ко-
лись було, тепер нема такого. Тепер коли хто прийде, 
той собі бере. А колись тре’ було чекати, заким прийде 
господар: обід був разом. І господар нарізав хліб: на-
різав до борщу чи до зупи. [Чи можна було переверта-
ти хліб сподом догори?] Нє. Тілько як він спіксі, так 
він мав бути. [...] Багато разів так бувало, шо він сі під-
ніс. Як він [хліб] сі перепік, то шкірка сі піднесла. Як 
задосить сидів у п’єцу. [...] Закалець, то-то кісто. То-то 
закалець є на споді, на дні – тісто таке сире. А зверха – 
нє. Ну, як він не викис добре, то закалець. [Чи можна 
було допікати сирий хліб?] Можна. [Чи старий хліб за-
мішували до нового тіста?] То ше його розмочували. 
То дуже рідко було, бо колись хліб сі не зіставав – з’їли 
його всьой. Житняк. Не змарнили ни кусочка. [...] Не 
можна [шкодувати хліба котові чи собаці], бо то їх 
хліб. Бо то Господь сотворив хліб і дав на кота і собаку. 
Колись була пшениця від низу догори. І  люди дуже 
грішили колись. І  дуже собака і кіт нявкали. І  Він 
каже: «Я вам не зіставляю. Тілько собаці і котови». То 
всі старі люди так казали, шо хліб то є для собаки і для 
кота. Бо то здолу було зерно, до самого верху. Колись. 
Але люди грішили і тепер грішат. [...] Та з хлібом вза-
галі не можна ніц робити поганого. Хліб можна кину-
ти псови, можна кинути курям, але викидати його на 
гній – Боже, борони! [Що робили з крихтами?] А з’їли. 
А то не дали впасти. Но, курям дают (і зара’, і колись 
давали)  – то-то всьо їли. Пташкам могли кинути. 
[Коли йдеш по вулиці, і там шматочок хліба лежить, то 
його можна підняти?] Можна. То є великий гріх – не 
підняти. [Як дітей вчили шанувати хліб] А-во з малого 
його вже тре’ навчити. Підійми і поцілуй. [Чи давали 
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«Сідайте, аж поки хліба не всадимо в  п’єц». Як вже І«Сідайте, аж поки хліба не всадимо в  п’єц». Як вже 
всадили, тоди вже можна збитки робити. [Чи було Івсадили, тоди вже можна збитки робити. [Чи було 
таке, що з хліба, коли він пікся, щось убік вилазило?] Ітаке, що з хліба, коли він пікся, щось убік вилазило?] 
А! Такі ті-во – «шишаки» казали. Ну, та він ріс – і таІА! Такі ті-во – «шишаки» казали. Ну, та він ріс – і та
кий шишак вигнало, та і всьо. [Чи бувало, що дві хліІкий шишак вигнало, та і всьо. [Чи бувало, що дві хлі
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хліб людині, яка вирушала в далеку дорогу?] Так. Сіль 
і хліб, то є перший продукт людини. Без хліба, без 
соли не буде.

ПОСУД, НАЧИННЯ [У  чому розчиняли хліб?] А  була 
діжка така. Отакими дощинками, клепками такими 
зроблена, така кругла. Там було три обручі. Желізні. 
Але були зразу і такі деревляні, з ліски. Спочатку то 
робили такі деревляні, а потім в нас вже була желіз-
на. [Які «обручі» кращі: залізні чи дерев’яні?] І  той 
тримав, і  той тримав. Але той желізний довше три-
має, бо то таки желізо, а  той розсохсі та й вже тріс. 
Та й вже треба другий робити було. А потім, як вже 
желізо було, то заправили желізними обручами діжку 
і  всьо. Та тримали в коморі [діжку], в  темним місці, 
жеб там сонце не світило, жеб вона сі не розсихала. 
[Чим накривали діжку?] Віко.  [...] [Діжка] така була 
внизу ширша, а  вверху  – вужша. [Скільки було кле-
пок?] Клепік – залежи, яка діжка: люди мали і великі, 
і меньчі. Но діжка були низька, невелика. [Чи кажуть, 
що в новій діжці хліб краще виходить?] Нє. Перший 
раз не получається. Та то вже там за два рази. Тре’ її 
випарити спочатку, ту діжку, шоб вона висохла. А-во 
кіп’ятком: попарив, помив  – вона висохла. Тоди вже 
можна рощиняти в тій діжці, печи. [Як випарювали, 
то просто заливали окропом?] Так. То часом, може, 
дехто давав соломи. Я  не памітаю, я  ше в то[й] час 
була невелика. Житну солому парили, жеби вона... Ну, 
напримір, соснова діжка була, то вона довго смердит 
сосною. То, може, і  кілька раз запарили тую солому, 
шоб вона не смерділа. [З якого ще дерева, крім сосни, 
діжки робили?] Дубову робили – переважно на капус-
ту і на огірки. [Які діжки на хліб робили?] То були со-
снові. [Казали] «пікна діжка». [Хто їх робив?] А май-
стри були. Вони і зараз є: роблят діжки такі дубові – на 
огірки, на капусту. Но тепер огірків ніхто не квасе в 
діжках – всьо в бутліх. А капусту ше квасят. Шкрабали 
[пікну діжку]. То вже мили, коли паску мали печи. То 
вже, жеби не була паска квасна, то вже ту діжку по-
мили, попарили. Помили до дерева, а тоди розчиняли 
паску. [Помили так, щоб аж дерево було видно?] Ну, 
дочиста так. [Чи могла діжка в спеку зацвісти?] Могла. 
Тоже мили. Помили та і всьо. Та колись пекли хліб, то 
вона не могла зацвісти. То вона як стоїть місяць або в 
таку погоду, в жару, то вона може зацвисти в теплі, як 
вона тільки вишкрабана. То старалисі помити зразу 
з того-во – і вже вона не зацвила. Вліто, то старалисі 
більше мити. [Чи можна було пікну діжку позичати?] 
Позичали. Та то колись мали свої. Яка би та господиня 
не була (чи багата, бо були колись богачі, і середняки), 
але мали. Але як хто не мав, то позичали. Не всі мо-
гли так зразу мати. Але старалисі всі, шоб мали діж-
ку. [Коли позичали, то назад віддавали діжку пусту?] 
Пусту, а шо ж. Як той тоже бідний не мав: той бідний 
не мав діжки, то він і не мав шо так печи. Як він там 
здер на тих жорнах, то шо ж він міг там спік. А ше як 
мав діти, то то на день того хліба не хвате. То він ше 
буде давав комусь? [...] То на діжку садовили молоду. 
Вбирали молоду до шлюбу, то вбирали її на діжці. Ко-
жух клали і тоди садовили молоду на ту пікну діжку. 
Кожух перевертали, тим кожухом доверху. Або по-
душку клали. То-то не до давна. Тепер вже нє, тепер 
вже того не роблять.  [...] Коли громовиці, блискавка 
і град падає, то клали насеред подвірє навхрест лопа-
ту і коцюбу  – то зараз переставав град падати. Я  то 

памітаю вже то дуже добре, бо баба моя робила так. 
І зараз кладут, як хто має під руками. А то є помічне! 
Клали навхрест лопату із тов коцюбов – і переставав 
град падати. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Чи було таке, що з хлібиною обхо-
дили навколо хати?] Було. Певно, то таки на Паску. То 
колись  – тепер не роблят того. [Як це відбувалося?] 
Гарно: взєв хліб, обійшов три рази навкола хати і по-
ложив хліб на стіл, і  їв.  [...] [Чи на весілля прийнято 
йти з хлібом?] Так. Хліб то є хліб. Хліб – всьому голову. 
На хрестини, напримір, не йдут з хлібом. Колись на 
хрестини то несли або миску пшениці, або ше шось. 
[Коли поставили нову хату й перший раз заходили, то 
хліб брали?] А! З хлібом. Так, так. Господар [хліб ніс]. 
[На кут хати] гроші клали, дехто і хліб клав, шоб сі 
вело, шоб хліб все був. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  [На 
Андрія] пироги пекли з маком. Пироги, то вже дівча-
та варили. Тоди клали на стілець. Брали пса, вперед 
добре нагодували. Потом варили ті вареники. А  в 
тім вареникови була картка. Ну, вона собі сподобала 
хлопці, вона написала собі картку. Вперед пса наго-
дували добре, а тоди наварили тих пирогів і наклали. 
Розстелили рушник: наклали рідочком. Там їх було, 
може, з десіть тих дівчат. І пса закликали. І він прий-
шов: чий пиріг насамперед вхопив, то та борше замуж 
вийде. А як втік під ліжко, то буде мла наперед дити-
ну. А як в порозі, до порога – замуж вийде скоро. [...] 
А носили писком воду. Ротом набирали в студни води. 
І кажен йшла по черзі, набирала в писок води і міси-
ла тісто.  [...] А пампушки пекли. То вже для хлопців 
пекли пампушки. [...] [На Різдво] печут хліб та печут 
струцлі, печут батони. Файне шось таке печуть. Дав-
но пекли струцлі, то несли до родини. Або до куми, 
якшо кума була. Чи близько, чи в селі, то вони пове-
черали на Світий вечір, і, напримір, як я була кума, то 
мені несли, а якшо я – то я комусь несла. То несли ті 
струцлі – файно було так. Та пекли, скілько там мали 
кому нести. А хліб само собою пекли, бритвани. Ко-
лись давно не було такого. Вони не мали з чого спечи: 
струцлі не спечеш з разового тіста. То вже тепер, як 
появилисі після войни, то вже тоді ті струцлі пекли. 
А перше то носили хліб. Той книш тоже з разового не 
спік. Струцлі, то вона плетена. А-во так, як батон, то-
то є книш. То ми тепер печемо такі. Колись не пекли. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ко-
лись тільки паску [пекли на  Великдень]. З  пшенич-
ного [борошна], біленьку. За свеї пам’яти я житну не 
памітаю. То сі старали, купували востатньо – аби на 
Паску була паска файна. То з такої пшенишної муки 
пекли. [Паска] солодка була: били яйці, давали масло, 
лили цукор, лимони. Зара’ перестерігают, якшо паску 
печут, шоб не стукати дверима, шоб її так нести. То 
коли були в хаті п’єци. А зараз треба нести кусок: то 
як вона сі не стрісе, бо її несут з хати до кухни. Тепер 
паски печут в баняках, каструлях, а ті бабки – в блєхах 
(отакі блєхи подовгасті). [У  чому раніше пекли пас-
ки?] В горшку якомусь. Горнец помастив добре і наки-
нув тіста, і в п’єц. [...] Наприклад, паску печеш, і вона 
втрісла посердині – каже, то буде вмирала людина. Та 
так: «Ой! Трісла паска, то вже довгого життя нема!». 
Вона не дуже сильно: просто так трошки трісне, тро-
шечки. То є забобони, то старі люди казали.

БУСЬКИЙ  РАЙОН
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ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Пекли [коровай на весілля]. Та гос-
подиня пекла. [Скільки короваїв пекли?] Два: їден  – 
до священика, а  їден  – то молодий іде з коровайом 
до молодої. [Коровай молодої віддавали священику, 
а молодий зі своїм короваєм ішов по молоду?] Так. [...] 
То вже вдома, як даруют, то дают хліб. [Коровай] те-
пер печут двоповерховий, трохповерховий. [А колись 
був] один. [...] Перше робили в діжках, бо то не було 
мисок великих поливаних. Як то говорят – «мидниці». 
А тепер хто хоче діжки. В тій мисці місили. Замісили 
його, він там кис. І звідти накладали його у таку фор-
му круглу на коровай. А тоди його ше виробляют вся-
ко зверха, а тоди печут. То вона [господиня] сама ро-
била його. Але колись то-то ше жінки там помагали її: 
якісь пташки вироблєли, квіточки вироблєли. Кілька 
жінок, які їй помагали вже зверха виробляти. То коси 
плели: сплела косу так одну, другу – так навкола того 
короваю. Потім такі потіта робили, то квітки виро-
блєли. То сама вона не могла того зробити. Вона сама 
місила або когось молодого заставила місити. [Чи 
жінки несуть щось, коли йдуть коровай пекти?] Та не-
суть. Несуть яйця, хто має, сметану, бо весілля – то не 
тільки на один коровай. То ж спечуть досить всього 
солодкого. [У  який день пекли коровай?] Напримір, 
як весілля в суботу, то коровай пекли в четвер. Пекли 
два [короваї]: а  може, сі не вдасть котрой. Та буває, 
же сі не вдасть. В нас таке було, як дочка ішла замуж. 
А хлопец був аж з Жидачова. А вона розчинила той 
коровай і  поставила. А  в грубці палила, а  там над 
грубкою така черінка була, і вона поставила, шоби він 
кис скоріше. А він сі запарив. Тісто сі, та рощина, за-
парила – і не спекла короваю. Прийшли сусіди, пита-
ют мене. А вона мені каже, та господині: «Не показуй! 
Бо липкий, бо запарене тісто». Мені не того шкода кіс-
та, то шкода того, шо було в тім тісті. [Коли коровай 
пікся, то господиня сиділа чи стояла?] Стояла! Жеб сі 
молоді рухали. Всьо їдно робила настоячи, шоб сі не 
засиділи. [Чи робили велику квітку по центру коро-
ваю] Робили. «Потіта» в нас називали. «Рожа». [«По-
тіта»] то пташки були. [Скільки їх було на короваї?] 
Ой, та як великий коровай, то досить було. То скіль-
ко треба робили: там не було міри. [«Потіта», «рожа» 
та «косички» були з того тіста, що й коровай?] Нє. До 
тих потіт то вже домішували. Бо коровай, шоб він був 
файний, м’ягкий, то він само собою. А вже на ті потіта, 
на ту рожу то вже додавали ше муки, шоб воно було 
твердше, бо з мнєгкого тіста не зробите ні рожи, ні по-
тіта. [...] То такі соломи нарізали. То ж колись солому 
жали серпами, від корінє убла солома така грубша. То 
коровай обкладали так, шоб він не тікав, не збігав, не 
вилізав  – то він сі так тримав. То вже як мают пха-
ти, а видят, шо він буде збігав в печі, тоди обставлєли 
його тою соломою. [Чи траплялися випадки, що коро-
вай так наростав, що не могли вийняти з печі?] Я не 
памітаю, але таке, казали, шо було. Як він наріс по-
вний, то він сі спортив. Він сі не спортив – його з’їли. 
Але вже його не понесеш: з  нього вже верхна шкіра 
злізла – вже не понесеш півкороваю. [Чи бувало, що 
коровай занадто присмалювався?] Та чого не бувало?! 
То тре’ вже пильнувати. То треба вже стояти. Всадити 
і за десіть хвилин тре’ дивитисі до п’єца: якшо вже він 
такий жовтий, тоди треба накривати його газетою, па-
пером. І він вже буде добрий. Мокрою [газетою]. [...] 
Колись то навіть не дали донести того короваю до 
молодих: бо то був голод, то хапали. [Коровай ділили 

й роздавали гостям?] Так. [Хто ділив?] А-во дружби. 
[Чи танцювали з короваєм на весіллі?] І зараз танцю-
ють. То ше до різання, то танцюють з короваєм. То вже 
танцює дружба. Не сваток, а той вже такий старший 
дружба, як староста. [Якщо не вистачало на всіх гос-
тей одного короваю,] то з другого. Але хватило з того, 
бо був великий. [...] Колись шо там пекли – завиван-
ці. Такі з маком. А більше ніц не пекли, бо не було з 
чого так печи. А колись завиванці зробили. Зробили з 
яблук, зі сушені, таку мочалку – і вот то було всьо на 
весіллі. Дехто то пік [калачі]. Пекли «качечки», «гусоч-
ки» – їсти.

ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Стара Скварява
Записала О. Поріцька в с. Стара Скварява  

Жовківського р-ну Львівської обл.  
від Мариняк Марії Іванівни, 1932 р. н.,  

та Мариняк Галини Іванівни, 1930 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Різдво напекли мама пиріжкіў – з капустою, з пови-
длом, таке-во. Їли-їли, а потім вже як мало є, те собі 
хапає, те собі. Ховали собі, в  бочку. [Що колись на 
Різдво готували?] Колись так: голубці, пироги, си-
льотка, но і там пекли пиріжки. А пиріжки, Боже, су-
шеня було, сушка. Грушки – такі зернята не вибирали, 
всьо разом пекли [сміється], гриби, губи. То мало бути 
дванайцєт страв. Не пекли так, як тепер. Печут і пляц-
ки розмаїті, той сі називає так, той сі так. І печеня роз-
маїті печут. Страв вісім або дев’єть рихтує. Дванайцєт 
має рихтувати. Пекли балабухи на Новий рік. Ходили 
колядувати. Давали такі з муки спечені балабухи. На-
зивалося «ходити на балабухи». Тепер за грішми діти 
ходят і за канфетами. Ми збирали в їдній господині, 
гарній богатій, давали гарні балабушки, такі, знаєте, 
з білої муки. А єнчі такі грубі, такі чорні, та й ми ви-
кидали. Ладні їли, а  потім ті, шо повикидали, також 
їли. [Як робили балабухи?] На воді і на кваснім тісті. 
На тім тісті, шо сі лишало.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Що Ваша мама варила за Поль-
щі?] А-во наварили, як я кажу, тої картошки, намняли, 
лижку дали скварок тих смажених, а ми но заглядали 
за тими скварками, і варили таку водянку, літру молока 
влили до тої води, но і пшоном засипали. Налили миску 
тої водянки і тої-во картошки, тоже ми всі шлисмо до 
баняка. Баняк поставили на середині, і всі з ложками – 
мале, не мале, всьо стояло і заглядало. [З одного баняка 
всі їли?] З їдного. Моркву з сушеним горохом варили. 
Моркву сушили, сушняк – ябка [яблука] сушені варили 
або моркву насушили на кухні і ту моркву варили. Таке 
єдзенє було. Пляцки робили, знаєте, картоху наструга-
ли, пополоскали, а тоди краяли і на кухню чисту [пли-
ту чи грубу] клали. Мама ішла до корови, до стайни, 
а ми на гальоп собі ту картошку, бо хліб такий буў, а-во 
повідали вам [гливкий], то ми не раз взяли, накраяли 
тої картохи, нім мама прийшла, то ми вже спекли вже 
на кухни і – те хапає собі, те хапає собі. [Чи вистачало 
того, що вирощували на полі?] Не вистарчало. Мама 
мала двайцєт п’ят центнерів дати збіжа, а збіжа самого 
ладного. Тато мої такі не були дуже цікаві до роботи. 
Но і маєте. І з ким було робити? Мусіла заплатити, а ту 
град пішов і то всьо вибиў. Но та й ми їсти хтіли. 
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ваю] Робили. «Потіта» в нас називали. «Рожа». [«По

І
ваю] Робили. «Потіта» в нас називали. «Рожа». [«По
тіта»] то пташки були. [Скільки їх було на короваї?] Ітіта»] то пташки були. [Скільки їх було на короваї?] 
Ой, та як великий коровай, то досить було. То скільІОй, та як великий коровай, то досить було. То скіль
ко треба робили: там не було міри. [«Потіта», «рожа» Іко треба робили: там не було міри. [«Потіта», «рожа» 
та «косички» були з того тіста, що й коровай?] Нє. До Іта «косички» були з того тіста, що й коровай?] Нє. До 
тих потіт то вже домішували. Бо коровай, шоб він був Ітих потіт то вже домішували. Бо коровай, шоб він був 
файний, м’ягкий, то він само собою. А вже на ті потіта, Іфайний, м’ягкий, то він само собою. А вже на ті потіта, 
на ту рожу то вже додавали ше муки, шоб воно було Іна ту рожу то вже додавали ше муки, шоб воно було 
твердше, бо з мнєгкого тіста не зробите ні рожи, ні поІтвердше, бо з мнєгкого тіста не зробите ні рожи, ні по
тіта. [...] То такі соломи нарізали. То ж колись солому Ітіта. [...] То такі соломи нарізали. То ж колись солому 
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кис скоріше. А він сі запарив. Тісто сі, та рощина, за
парила – і не спекла короваю. Прийшли сусіди, пита
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парила – і не спекла короваю. Прийшли сусіди, пита
ют мене. А вона мені каже, та господині: «Не показуй! 
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ют мене. А вона мені каже, та господині: «Не показуй! 
Бо липкий, бо запарене тісто». Мені не того шкода кіс
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Бо липкий, бо запарене тісто». Мені не того шкода кіс
та, то шкода того, шо було в тім тісті. [Коли коровай 
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та, то шкода того, шо було в тім тісті. [Коли коровай 
пікся, то господиня сиділа чи стояла?] Стояла! Жеб сі 

М
пікся, то господиня сиділа чи стояла?] Стояла! Жеб сі 
молоді рухали. Всьо їдно робила настоячи, шоб сі не Ммолоді рухали. Всьо їдно робила настоячи, шоб сі не 
засиділи. [Чи робили велику квітку по центру короМзасиділи. [Чи робили велику квітку по центру коро-М-
ваю] Робили. «Потіта» в нас називали. «Рожа». [«ПоМваю] Робили. «Потіта» в нас називали. «Рожа». [«По-М-
тіта»] то пташки були. [Скільки їх було на короваї?] Мтіта»] то пташки були. [Скільки їх було на короваї?] 
Ой, та як великий коровай, то досить було. То скільМОй, та як великий коровай, то досить було. То скіль
ко треба робили: там не було міри. [«Потіта», «рожа» Мко треба робили: там не було міри. [«Потіта», «рожа» 
та «косички» були з того тіста, що й коровай?] Нє. До Мта «косички» були з того тіста, що й коровай?] Нє. До 
тих потіт то вже домішували. Бо коровай, шоб він був Мтих потіт то вже домішували. Бо коровай, шоб він був 
файний, м’ягкий, то він само собою. А вже на ті потіта, Мфайний, м’ягкий, то він само собою. А вже на ті потіта, 

Ф
два [короваї]: а  може, сі не вдасть котрой. Та буває, 

Ф
два [короваї]: а  може, сі не вдасть котрой. Та буває, 
же сі не вдасть. В нас таке було, як дочка ішла замуж. 

Ф
же сі не вдасть. В нас таке було, як дочка ішла замуж. 
А хлопец був аж з Жидачова. А вона розчинила той ФА хлопец був аж з Жидачова. А вона розчинила той 
коровай і  поставила. А  в грубці палила, а  там над Фкоровай і  поставила. А  в грубці палила, а  там над 
грубкою така черінка була, і вона поставила, шоби він Фгрубкою така черінка була, і вона поставила, шоби він 
кис скоріше. А він сі запарив. Тісто сі, та рощина, за Фкис скоріше. А він сі запарив. Тісто сі, та рощина, за- Ф-
парила – і не спекла короваю. Прийшли сусіди, пита Фпарила – і не спекла короваю. Прийшли сусіди, пита- Ф-
ют мене. А вона мені каже, та господині: «Не показуй! Фют мене. А вона мені каже, та господині: «Не показуй! 
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здво напекли мама пиріжкіў – з капустою, з пови

длом, таке-во. Їли-їли, а потім вже як мало є, те собі 
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длом, таке-во. Їли-їли, а потім вже як мало є, те собі 
хапає, те собі. Ховали собі, в  бочку. [Що колись на 
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хапає, те собі. Ховали собі, в  бочку. [Що колись на 
Різдво готували?] Колись так: голубці, пироги, си

Ф
Різдво готували?] Колись так: голубці, пироги, си
льотка, но і там пекли пиріжки. А пиріжки, Боже, су

Ф
льотка, но і там пекли пиріжки. А пиріжки, Боже, су
шеня було, сушка. Грушки – такі зернята не вибирали, Фшеня було, сушка. Грушки – такі зернята не вибирали, 
всьо разом пекли [сміється], гриби, губи. То мало бути Фвсьо разом пекли [сміється], гриби, губи. То мало бути 
дванайцєт страв. Не пекли так, як тепер. Печут і пляцФдванайцєт страв. Не пекли так, як тепер. Печут і пляц
ки розмаїті, той сі називає так, той сі так. І печеня розФки розмаїті, той сі називає так, той сі так. І печеня роз
маїті печут. Страв вісім або дев’єть рихтує. Дванайцєт Фмаїті печут. Страв вісім або дев’єть рихтує. Дванайцєт 
має рихтувати. Пекли балабухи на Новий рік. Ходили Фмає рихтувати. Пекли балабухи на Новий рік. Ходили 
колядувати. Давали такі з муки спечені балабухи. НаФколядувати. Давали такі з муки спечені балабухи. На
зивалося «ходити на балабухи». Тепер за грішми діти Фзивалося «ходити на балабухи». Тепер за грішми діти 
ходят і за канфетами. Ми збирали в їдній господині, Фходят і за канфетами. Ми збирали в їдній господині, 
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від Мариняк Марії Іванівни, 1932 р. н.,  
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від Мариняк Марії Іванівни, 1932 р. н.,  

та Мариняк Галини Іванівни, 1930 р. н.Ета Мариняк Галини Іванівни, 1930 р. н.

ТРАВИ ЕТРАВИ Е ЗИМОВОГО КАЛЕЕ ЗИМОВОГО КАЛЕ
здво напекли мама пиріжкіў – з капустою, з повиЕздво напекли мама пиріжкіў – з капустою, з пови

длом, таке-во. Їли-їли, а потім вже як мало є, те собі Едлом, таке-во. Їли-їли, а потім вже як мало є, те собі 
хапає, те собі. Ховали собі, в  бочку. [Що колись на Ехапає, те собі. Ховали собі, в  бочку. [Що колись на 
Різдво готували?] Колись так: голубці, пироги, сиЕРіздво готували?] Колись так: голубці, пироги, си
льотка, но і там пекли пиріжки. А пиріжки, Боже, суЕльотка, но і там пекли пиріжки. А пиріжки, Боже, су
шеня було, сушка. Грушки – такі зернята не вибирали, Ешеня було, сушка. Грушки – такі зернята не вибирали, 
всьо разом пекли [сміється], гриби, губи. То мало бути Евсьо разом пекли [сміється], гриби, губи. То мало бути 
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Весільні хліби.  
с. Борки Любешівського р-ну  

Волинської обл. 1955 р.

1–2 – процес 
випікання хліба. 
Одещина.  
1955 р.

Коровай. с. Лісоводи 
Городоцького р-ну 

Хмельницької обл. 1965 р.

Виготовлення весільної випічки (3) та коровай (4).  
с. Вереміївка (нині – Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.). 1960-ті рр.

1

3

2

4
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Іотовлення весільної випічки (3) та коровай (4).  Іотовлення весільної випічки (3) та коровай (4).  
ереміївка (нині – Іереміївка (нині – ЧІЧІММ

ФФФФЕЕ



230 ХЛІБ ТА ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА

Коровай. с. Полкова Микитівка 
Богодухівського р-ну Харківської обл. 

Кінець ХХ ст. З архіву Г. Ніколаєнко

«Весільні батьки» з хлібом.  
с. Брідок Теплицького р-ну Вінницької обл. 

2009 р. Світлина Б. Макаровця

Хліб. смт Муровані Курилівці 
Вінницької обл. 2014 р. 
Світлина К. Онуфрійчук

Хліб. с-ще Заводське Конотопського р-ну 
Сумської обл. 2018 р.  

Світлина Н. Литвинчук

Куми з калачами. с. Устеріки 
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. 
1960-ті рр. З родинного архіву В. Яцковської
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1–2 – коровай весільний. 
м. Кролевець Сумської обл. 
2006 р. Світлини Б. Макаровця

Випічка весільна (посередині – весільний коровай, по боках – «гуски» для покривання 
молодої, на задньому плані – хліби для благословення та хліб музикантам «на марш»).  

смт Муровані Курилівці Вінницької обл. 2015 р. Світлина К. Бех

Коровай весільний. 
Вінниччина. 2008 р.  
Світлина 
В. Косаківського

1

2
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СМСвіМвітлина Мтлина 
ВМВ. М. КМКосаківськМосаківськ

ФФФоровай весільний. Форовай весільний. 
ччина. 2008 р.  Фччина. 2008 р.  

ЕЕЕ
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Суп зі «щипаними» галушками (1). 
Полтавщина. 2013 р.

Розсольник (2). Київщина.  
2015 р.

Обід. смт Нові Санжари 
Полтавської обл.  
Світлина І. Малярчука

Борщ. 
с. Поляниця 

Яремчанської 
міської 

ради Івано-
Франківської обл. 

2010 р. 

Суп із фрикадельками. 
с. Гришківці 

Бердичівського р-ну 
Житомирської обл.  

2009 р.  
3–4 – світлини О. Таран

1–2 – світлини Л. Кирієнко

1 2

3

4

http://www.etnolog.org.ua
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ФФФФЕЕ
Розсольник (2). 

Е
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«Молодий борщ» зі сметаною. 
смт Муровані Курилівці Вінницької обл. 

2014 р. Світлина К. Онуфрійчук

Суп «білий» з грибами та гречкою (1). 
«Зелений борщ» (2). Чернігівщина. 2017 р. 
Світлини О. Щербак

Суп гарбузовий. м. Київ. 2007 р. 
Світлина О. Таран

Суп овочевий. с. Дерганівка 
Ружинського р-ну Житомирської обл. 

2015 р. Світлина О. Яринчиної

Капусняк. с-ще Заводське 
Конотопського р-ну Сумської обл. 2018 р. 

Світлина Н. Литвинчук

1

2

http://www.etnolog.org.ua
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Баранина запечена. Житомирщина. 2009 р. 
Світлина А. Примака

Котлети зі свинини. 
Чернігівщина. 2011 р.
Світлина О. Щербак

М’ясні страви на Великдень 
(домашня ковбаса (1); 

холодець (2); підчеревина 
запечена, рулет м’ясний, м’ясо 

запечене (3)). смт Муровані Курилівці 
Вінницької обл. 2018 р.  

Світлини Б. Сауляка

Відбивні з курятини.  
м. Київ. 2014 р. Світлина О. Таран

1

2

3

http://www.etnolog.org.ua
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Ф
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запечене (3)). смт Муровані Езапечене (3)). смт Муровані 
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Курятина, фарширована яблуками, 
під гірчично-медовим соусом. м. Київ. 

2017 р. Світлина О. Щербак

Запечені курка та картопля. с. Бровки Перші Андрушівського р-ну Житомирської обл. 
2012 р. 1–2 – світлини О. Таран

Голубці. с. Замагора Верховинського р-ну 
Івано-Франківської обл. 2012 р.  

Світлина О. Таран

Качка запечена, 
фарширована рисом 
і чорносливом.  
Житомирщина. 2011 р. 
Світлина С. Таран

1 2

http://www.etnolog.org.ua

І
урятина, фарширована яблуками, 

І
урятина, фарширована яблуками, 

едовим соусом. м. Іедовим соусом. м. 
ві Івітлина О. ЩербакІтлина О. ЩербакІММ

урятина, фарширована яблуками, Мурятина, фарширована яблуками, 
едовим соусом. м. Медовим соусом. м. КМКиїв. Миїв. 

тлина О. ЩербакМтлина О. ЩербакМГМГолубці. с. Замагора Молубці. с. Замагора Голубці. с. Замагора ГМГолубці. с. Замагора Г

ФФФЕЕ
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Колій за роботою. с. Рогізка 
Чечельницького р-ну Вінницької обл. 
2009 р. Світлина В. Косаківського

Стейки на мангалі.  
м. Охтирка Сумської обл. 2014 р.

Світлина Ю. Карпенко

Підчеревина, смажена на відкритому вогні. 
смт Муровані Курилівці Вінницької обл. 

2013 р. Світлина К. Онуфрійчук

Шашлик зі свинини та курятина 
на грилі. с. Расавка Кагарлицького р-ну 

Київської обл. 2017 р. Світлина Л. Кирієнко

Шашлик зі свинини. с. Гвоздів 
Васильківського р-ну Київської обл. 

2010 р. Світлина О. Таран

http://www.etnolog.org.ua
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Порося запечене.  
с. Бехи 
Коростенського р-ну 
Житомирської обл. 
2015 р. Світлина 
М. Беха

1–2 – голубці «ліниві». Чернігівщина. 2017 р.  
Світлини О. Щербак

Ковбаски на мангалі. 
с. Хотянівка 

Вишгородського р-ну 
Київської обл. 2015 р. 

Світлина О. Таран

1

2

http://www.etnolog.org.ua
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Риба фарширована 
та деруни (5). Житомирщина.  

2016 р. 

Риба, запечена на мангалі (4).  
с. Хотянівка 

Вишгородського р-ну 
Київської обл. 2015 р. 

Риба свіжовиловлена (1–2) 
та смажена (3).  
с. Расавка 
Кагарлицького р-ну 
Київської обл.  
Світлини Л. Кирієнко

4

5

4–5 – світлини О. Таран

1 2

3

Риба смажена. Чернігівщина. 2009 р. 
Світлина О. Щербак

http://www.etnolog.org.ua

ІІРиба смажена. ІРиба смажена. Ч ІЧернігІерніг
тлина О. ЩербакІтлина О. ЩербакІМівщина. 2009 р. Мівщина. 2009 р. 
тлина О. ЩербакМтлина О. ЩербакМ
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239КАШІ

Каша гарбузова. с. Щасливе 
Бориспільського р-ну Київської обл. 

2017 р. Світлина Л. Кирієнко

Каша вівсяна з молоком. Чернігівщина. 
2014 р. Світлина О. Щербак

Каша гречана з молоком. м. Київ. 2012 р. 
Світлина О. Щербак

Каша ячна з м’ясом 
та помідорами. смт Нові Санжари 
Полтавської обл. 2016 р. 
Світлина М. Голені

Каша рисова з морквою. Вінничина. 
2014 р. Світлина К. Онуфрійчук

Бануш із бринзою. 
с. Поляниця 

Яремчанської міської ради 
Івано-Франківської обл. 2010 р. 

Світлина О. Таран

http://www.etnolog.org.ua
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Деруни. м. Київ. 2018 р.  
Світлина Л. Настенко

Споживання  
кукурудзи вареної.  

м. Миргород 
Полтавської обл. 
2011 р. Світлина 

М. Олійник

Картопля, смажена зі шкварками та овочами 
(на диску, на відкритому вогні).  

смт Муровані Курилівці Вінницької обл. 2012 р. 
Світлина К. Онуфрійчук

Баклажани з морквою. 
с. Дерганівка Ружинського р-ну 

Житомирської обл. 2017 р. 
Світлина О. Яринчиної

Картопля, запечена із салом.  
с. Щасливе Бориспільського р-ну Київської обл. 

2013 р. Світлина Л. Кирієнко

http://www.etnolog.org.ua

Іаклажани з морквою. Іаклажани з морквою. 
ерганівк Іерганівка Ружинського р-ну Іа Ружинського р-ну 

Житомирської обл. 2017 р. ІЖитомирської обл. 2017 р. ІІтлина О. ЯринчиноїІтлина О. ЯринчиноїММКМКМаклажани з морквою. Маклажани з морквою. 
а Ружинського р-ну Ма Ружинського р-ну 

Житомирської обл. 2017 р. МЖитомирської обл. 2017 р. 
тлина О. ЯринчиноїМтлина О. Яринчиної
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Картопля молода відварена та кабачки смажені.  
смт Опішня Полтавської обл. 2016 р. 

Світлина Н. Комарницької

Пиріжки з капустою, смажені. 
Житомирщина. 2017 р. Світлина 

А. Примака

Соління домашні. м. Київ. 2017 р. 
Світлина О. Денисенка

Капуста, тушкована із чорносливом. 2018 р. Капуста цвітна. 2015 р. 

1–2 – смт Нові Санжари Полтавської обл. Світлини М. Голені

1 2

http://www.etnolog.org.ua

ІІІиріжки з капустою, смажені. Іиріжки з капустою, смажені. 
омирщина. 2017 р. Іомирщина. 2017 р. СІСвіІвітлина Ітлина 

римак Іримака Іа ІММММиріжки з капустою, смажені. Миріжки з капустою, смажені. 
тлина Мтлина 
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Малина (1) та суниці (2). смт Муровані Курилівці 
Вінницької обл. 2012 р. Світлини К. Онуфрійчук

5–10 – фрукти та ягоди. Київщина. 2012–1016 рр. 
Світлини М. Голені

Сливи (3) та груші (4).  
смт Тиврів Вінницької обл. 

2017 р.  
Світлини О. Таран

3

5

1

4

6
7

8

9

10

2

http://www.etnolog.org.ua
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Помідори. с. Хатки 
Жмеринського р-ну Вінницької обл. 
2015 р. Світлина В. Косаківського

Приготування 
компотів із 
фруктів та ягід. 
смт Муровані 
Курилівці 
Вінницької обл. 
2017 р.  
Світлина К. Бех

Гарбузи. с. Миролюбівка Вільнянського р-ну 
Запорізької обл. 2011 р. Світлина О. Таран

Збирання моркви. 
Київщина. 2016 р.   

З архіву Л. Рудницької

Горіхи волоські та гарбуз.  
Київщина. 2011 р. Світлина О. Таран

http://www.etnolog.org.ua
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Вареники. с. Червона Слобода 
Черкаського р-ну Черкаської обл. 1947 р. 

З архіву ІМФЕ ім. М. Т. Рильського

Приготування вареників. м. Нова Каховка  
Херсонської обл. 1960-ті рр. 

З архіву К. Ткаченко

Вареники на сирній «клепці» з чорницею 
(«на пару» �). с-ще Заводське  

Конотопського р-ну Сумської обл. 2018 р. 
Світлина Н. Литвинчук

Вареники з вишнями. 
м. Бердичів 

Житомирської обл. 2013 р. 
Світлина О. Таран

Вареники з капустою, зі шкварками. 
с. Щасливе Бориспільського р-ну 

Київської обл. 2016 р. Світлина 
Л. Кирієнко

http://www.etnolog.org.ua
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Запечений солодкий сир з родзинками. 
с. Джулинка Бершадського р-ну 

Вінницької обл. 2018 р. 
Світлина О. Головка

Сирники. Чернігівщина. 2016 р. 
Світлина О. Щербак

Млинці з різними начинками. м. Київ. 2018 р.  
Світлина О. Шовкопляс

Млинці із сиром. смт Муровані 
Курилівці Вінницької обл. 2018 р. 

Світлина Б. Сауляка

Сир домашній (з коров’ячого 
молока). смт Тиврів Вінницької обл. 

2015 р. Світлина О. Таран

Млинці. м. Бердичів Житомирської обл. 
2013 р. Світлина О. Таран

http://www.etnolog.org.ua
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Вергуни. с. Дрижина 
Гребля Кобеляцького р-ну 

Полтавської обл. 2015 р. 
Світлина А. Кудінової

Рогалики. смт Архангельське  
Високопільського р-ну Херсонської обл. 2018 р. 

Світлина Р. Ставицької  

Пиріг сливовий та цукерки 
зі сливового желе.  

м. Валки Харківської обл. 2017 р. 
Світлина О. Босого

Процес приготування 
струдлів із дріжджового 
тіста. м. Київ. 2009 р. 
Світлини О. Таран

Пироги бісквітні «Шарлотка».  
смт Муровані Курилівці Вінницької обл. 2015 р.  

Світлини К. Онуфрійчук

http://www.etnolog.org.ua
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247ВИПІЧКА

«Троянди» з листкового тіста та яблук

Печиво вівсянеБулочки-бріоші

Ватрушки із сиром. м. Київ. 2018 р. 
З архіву С. Дудченко

«Мазарі» печені. смт Муровані Курилівці 
Вінницької обл. 2012 р. Світлини К. Онуфрійчук

1–4 – м. Бориспіль Київської обл. 2016–2017 рр. Світлини Ю. Карпенко

1 2

3 4

Пиріг «Карпатка»

http://www.etnolog.org.ua

ІІМММ
«М«ТМТроянди» з листкового тіста та яблукМроянди» з листкового тіста та яблукТроянди» з листкового тіста та яблукТМТроянди» з листкового тіста та яблукТМориспіль Мориспіль К МКиївськМиївської обл. 2016–2017 рр. Мої обл. 2016–2017 рр. М

3

М
3

арпат Марпатка»Мка» ФФФроянди» з листкового тіста та яблукФроянди» з листкового тіста та яблук
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ечиво вівсяне

Е
чиво вівсяне
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Хліб хрестопоклонний. 
с. Вищеольчедаїв 

Мурованокуриловецького р-ну 
Вінницької обл. 2007 р.  

Світлина В. Косаківського

Буришник (хліб картопляний). 
с. Криворівня. Верховинського р-ну 
Івано-Франківської обл. 2012 р. 
Світлина Т. Величко

Обдаровування 
майстрів хлібом. 
с. Буковець  
Верховинського р-ну 
Івано-Франківської обл. 
2012 р. Світлина 
О. Таран

Хліб домашній.  
с. Славна Липовецького р-ну 

Вінницької обл. 2015 р.  
З архіву Л. Пасічник

http://www.etnolog.org.ua

ІІММ
ХМХліб домашній.  Мліб домашній.  

лавна Млавна Л МЛиповецькМиповецького рМого р-М-ну Мну 
інницькМінницької обл. 2015 р.  Мої обл. 2015 р.  

З архіву МЗ архіву ЛМЛ. М. ПМПасіМасічникМчникММ
ФФФЕЕЕ
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Святвечірній стіл.  
смт Турбів Липовецького р-ну Вінницької обл. 2012 р. Світлина В. Косаківського

Страви на Святвечір. смт Муровані 
Курилівці Вінницької обл. 2012 р. 

Світлина К. Онуфрійчук

Святвечірня атрибутика. м. Київ. 2004 р.
Світлина О. Таран

http://www.etnolog.org.ua

ІМММ
иїв. 2004 р.

М
иїв. 2004 р. ФФФСФСтрави на Фтрави на СФСвяФвя

КФКурилівці Фурилівці Курилівці КФКурилівці К
СФСвіФві

Е
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Бабка великодня. с. Джулинка 
Бершадського р-ну Вінницької обл. 

2018 р. Світлина О. Головка

Паски сирні. Чернігівщина. 2018 р. 
Світлина О. Щербак

Паски. с-ще Заводське 
Конотопського р-ну Сумської обл. 2015 р. 

Світлина Н. Литвинчук

Малюк з пасками. м. Київ. 2018 р.  
Світлина Л. Кирієнко

Паски.  
м. Здолбунів  
Рівненської обл. 2018 р.  
Світлина  
М. Гордійчука

http://www.etnolog.org.ua

ІІ
ернігівщина. 2018 р. 

І
ернігівщина. 2018 р. 

тлина О. Щербак Ітлина О. Щербак МММернігівщина. 2018 р. Мернігівщина. 2018 р. М
ФФКФКонотФонотФФЕ
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Паски. с. Джулинка Бершадського р-ну 
Вінницької обл. 2018 р. 

Світлина О. Головка

Великодній кошик. м. Київ. 2018 р. 
Світлина З. Чегусової

Малюк з паскою. 
м. Сторожинець 

Чернівецької обл. 
2018 р. Світлина 

Б. Ліньової 

Дівчинка з 
великоднім 
кошиком. м. Київ. 
2009 р. Світлина 
О. Таран

Паска. м. Умань 
Черкаської обл. 2018 р. 

Світлина О. Таран

Великодня випічка та яйця.  
З експозиції Музею писанкового розпису. м. Коломия 

Івано-Франківської обл. 2012 р. Світлина О. Таран

http://www.etnolog.org.ua

Ілинка Ілинка Б ІБершадІершад
інницьк Іінницької обл. 2018 р. Іої обл. 2018 р. 

тлина О. ГоловкаІтлина О. ГоловкаІІМершад Мершадського рМського р-М-ну Мну 
ої обл. 2018 р. Мої обл. 2018 р. ММ
ФФ

З експозиції Музею писанкового розпису. м. 

Ф
З експозиції Музею писанкового розпису. м. 

анківської обл. 2012 р. 

Ф
анківської обл. 2012 р. ЕЕЕЕодня випічка та яйця.  Еодня випічка та яйця.  

З експозиції Музею писанкового розпису. м. ЕЗ експозиції Музею писанкового розпису. м. 
анківської обл. 2012 р. Еанківської обл. 2012 р. СЕСвіЕвітлина О. Етлина О. 
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Святковий сніданок. м. Київ. 
2017 р. Світлина О. Голені

Страви на Великдень. 
с. Верин Миколаївського р-ну 

Львівської обл. 2018 р.  
Світлина І. Цар

Великодній стіл. 
м. Київ. 2018 р. 
Світлина З. Чегусової

Страви новорічного столу. с-ще Заводське 
Конотопського р-ну Сумської обл. 2016 р.

Світлина Н. Литвинчук

http://www.etnolog.org.ua

ІММ
ФСФСвятковий сніданок. м. Фвятковий сніданок. м. 

2017 р. Ф2017 р. СФСвіФвітлина О. ГоленіФтлина О. ГоленіФФФ
К

Ф
Конот

Ф
онот Евятковий сніданок. м. Евятковий сніданок. м. 

тлина О. ГоленіЕтлина О. ГоленіЕтрави новорічного столу. с-ще Заводське Етрави новорічного столу. с-ще Заводське 
онот Еонотопського р-ну Еопського р-ну СЕСумЕум

С ЕСвіЕвітлина Етлина НЕН. Е. ЛЕЛиЕитвинчукЕтвинчук
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Карафка з червоною горілкою 
та червоною стрічкою для частування 

«чесної» молодої.  
с. Білий Камінь Чечельницького р-ну 

Вінницької обл. 2009 р.  
Світлина В. Косаківського

Пляшка для міцних напоїв.  
м. Зеленодольськ 

Дніпропетровської обл. 2011 р. 
Світлина Л. Босої

Народний спосіб виготовлення горілки.  
с. Попівка Конотопського р-ну Сумської обл.  

2012 р. Світлина Н. Литвинчук

Бутель з вином.  
с. Вирівка Конотопського р-ну 

Сумської обл. 2013 р. 
Світлина Н. Литвинчук

http://www.etnolog.org.ua

ІММ
твинчук

М
твинчук ФФКФКарафка з червоною горілкою Фарафка з червоною горілкою 

тФта червоною стрічкою для частування Фа червоною стрічкою для частування 
«чесної» молодої.  Ф«чесної» молодої.  

с. Фс. БФБілий Філий КФКамінь Фамінь 
ВФВінницькФінницьк

СФСФЕЕарафка з червоною горілкою Еарафка з червоною горілкою 
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Піч. с. Карацюбине Коропського р-ну 
Чернігівської обл. 2016 р.  

Світлина О. Булут

Господиня біля печі. с. Вишевичі 
Радомишльського р-ну 

Житомирської обл. 2008 р.  
Світлина О. Таран

Макітра з макогоном.  
с. Острів Рокитнянського р-ну 
Київської обл. Світлина О. Таран (2008 р.)

Посуд керамічний.  
с. Нагальне Коломацького р-ну 

Харківської обл.  
Світлина О. Таран (2016 р. )

http://www.etnolog.org.ua

ІММ
ФФФФ

Макітра з макогоном.  

Ф
Макітра з макогоном.  
с. Острів Рокитнянського рФс. Острів Рокитнянського р
КФКиївськФиївської обл. Фої обл. СФСвіФвітлина О. Фтлина О. ЕМакітра з макогоном.  ЕМакітра з макогоном.  
с. Острів Рокитнянського рЕс. Острів Рокитнянського р

тлина О. Етлина О. 
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ХЕХарківської обл.  Еарківської обл.  
С ЕСві Евітлина О. Етлина О. ТЕТаран (2016 р. )Еаран (2016 р. )Таран (2016 р. )ТЕТаран (2016 р. )Т
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Господиня біля діжі. с. Велимче 
Ратнівського р-ну Волинської обл. 

Світлина Л. Босої (2016 р.)

Пасківник. с. Дземброня 
Верховинського р-ну  

Івано-Франківської обл.  
Світлина О. Таран (2012 р. )

Ковганка. с. Мала Токмачка Оріхівського р-ну 
Запорізької обл. Світлина О. Таран (2011 р.)

Діжа для випікання 
хліба. с. Вишевичі 
Радомишльського р-ну 
Житомирської обл.  
Світлина О. Таран 
(2008 р.)

Мисник з кухонним 
начинням.  
с. Зелене 
Верховинського р-ну 
Івано-Франківської обл. 
Світлина Ю. Буйських 
(2012 р.)

http://www.etnolog.org.ua

ІММ
ФФ

овганка. с. Мала 

Ф
овганка. с. Мала 

ФФФ
Запорізької обл. 

Ф
Запорізької обл. ЕЕЕовганка. с. Мала Еовганка. с. Мала ТЕТокмачкЕокмачкТокмачкТЕТокмачкТ а Оріхівського р-ну Еа Оріхівського р-ну 
Запорізької обл. ЕЗапорізької обл. СЕСвіЕвітлина О. Етлина О. 
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Горщик.  с. Гришківці  
Бердичівського р-ну 
Житомирської обл.  
Світлина О. Таран 

(2009 р. )

Господиня біля печі. с. Олійникова Слобода Білоцерківського р-ну Київської обл. 
1–2 – світлини І. Іванова

Пасківник. с. Ільці 
Верховинського р-ну 

Івано-Франківської обл.  
Світлина Т. Величко (2012 р.)

Ринка на паску. с. Тимар 
Гайсинського р-ну  

Вінницької обл. Світлина 
Л. Пономар (1982 р.)

Макітри

1

2

Глечики.  
Гуцульщина.  
Світлина Є. Гайової

http://www.etnolog.org.ua

ІІІМММММ
ФФГлечики.  ФГлечики.  

Гуцульщина.  ФГуцульщина.  
СФСвіФвітлина Є. ГайовоїФтлина Є. Гайової

Е
І

Е
Ів

Е
вано-Франківської обл.  

Е
ано-Франківської обл.  
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Кухонне начиння 
першої половини ХХ ст.   
смт Тиврів 
Вінницької обл.  
Світлина О. Таран 
(2015 р.) 

Маслобійка.  Народознавчий музей 
Лебединського педагогічного училища. 

Світлина Н. Литвинчук (2010 р.)

Маслобійка. Конотопський 
міський краєзнавчий 

музей ім. О. Лазаревського.  
Світлина Н. Литвинчук (2007 р.)

Горщики.  
с. Мостище 

Макарівського р-ну 
Київської обл.  

Світлина О. Таран 
(2008 р.)

http://www.etnolog.org.ua

ІІМММ
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Світлина  ЕСвітлина Н ЕН. ЛитЕ. Литвинчук (2010 р.)Евинчук (2010 р.)ЕЕ
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Обласна агропромислова виставка-ярмарок «Агро-Сумщина».  
с-ще Сад Сумського р-ну Сумської обл. 2012 р. Світлини Н. Литвинчук 

http://www.etnolog.org.ua

ІІІММММ
ФФФФФФФЕ
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Фестиваль-ярмарок «Петриківський дивоцвіт».  
смт Петриківка Дніпропетровської обл. 2010 р. Світлини С. Власенко

http://www.etnolog.org.ua

ІІІІМММ
ФФЕЕЕЕ
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Приготування їжі на сільському 
подвір’ї. с. Грушківці Летичівського р-ну 

Хмельницької обл. 1963 р.  
З архіву К. Ткаченко

Приготування їжі в міській квартирі. 
м. Київ. 1964 р. З архіву К. Ткаченко

Застілля 
на проводи 

в армію. 
Чернігівщина. 

1956 р. З архіву 
Н. Волосюк

Згортання струдля 
перед випічкою. м. Київ. 
2009 р. Світлина О. Таран

http://www.etnolog.org.ua

ІІІММММ
Згортання струдля МЗгортання струдля 
перед випічкою. м. Мперед випічкою. м. 
2009 р. М2009 р. СМСвіМві

ФФПФПригФриготування їжі в міській квартирі. Фотування їжі в міській квартирі. 
м. Фм. КФКиїв. 1964 р. З арФиїв. 1964 р. З ар

Е
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с. Туринка
Записала Л. Артюх 18 серпня 1989 р. у с. Туринка  

Жовківського р-ну Львівської обл.  
від Лужної Ганни Іванівни, 1920 р. н., 

та Великого Юрія Паньковича, 1921 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ан-
дрея. Дівчата рихтують вечерю, горілку, брами скида-
ють, де дівчата є. Ворожать дівчата. Клоччя завивають 
у пампушки, значать той пиріг, котрий хлопець вку-
сить. Пса приводять голодного до пирогів: який пиріг 
скорше візьме, та скорше заміж піде.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ В чет-
вер все має бути чисте. В  п’ятницю  – плащаниця. 
В четвер пекли паски. Крашанки робили, писанки ро-
били. Великдень. В кошику несли паску, яйця, м’ясо, 
сир, масло, сіль, хрін. Яйце ділили начетверо, покра-
яли. Шкаралупки несли в ріку, вони поплили і все. 
А крихти від паски, то треба сіяти на городі, то буде 
рости маруня. Я робила, і росте. Дітям дають, накурю-
ють дітей нею і старих накурюють від ляку.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Маковія не святкували. Мак свя-
тять на Спаса. Овочі, мак, яйця. Свячений мак сія-
ли, то дуже буде мак. Телицю мала і теля, обсипали 
стайню, щоб відьма не прийшла. Одна була сметану 
одбирала. 

ПОМИНКИ Поминки. Колива не було. Ковбаса, борщ, 
розсіл, остання страва  – кандибам. В  піст: оселедці, 
риба, каша з олієм. Дев’ятий день, служба Божа, цвин-
тар, до хати кличуть своїх, близьких. Готують те ж, що 
й на поминки. Сорок днів, роковини – те саме.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Провідна неділя 
по великодніх свят[ах]. Проводи. На цвинтар ідуть, 
ксьондз править. Обіди не роблять, лише на Україні. 
Раніше за Польщі несли хліб – парастас.

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Гологори

Записала Л. Артюх 16 серпня 1989 р. у с. Гологори  
Золочівського р-ну Львівської обл.  

від Надеберни Катерини Іванівни, 1910 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Старости. Вперед домовлялися моло-
ді. До родичів її йшов молодий, старости два. Перший 
раз хліба не несли, но горілку. Як відмовили, то горіл-
ку не пили. [...] Гості несли хліб, а найближчі несли ко-
роваї. Він [молодий] іде з дружбами до молодої, несли 
хліб або медівник, три штуки. Браму ставили: «Давай-
те горілки, то відтворимо браму». Всім ставили. Два 
патики з смерекою, стіл, на стіл – хліб і слоїк з водою.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Рихтувалися на весіллє найбіль-
ше у вівторок або в суботу, за тиждень. Порося різа-
ли, теля могли зарізати. Пекли хліб. [Готували] дриглі, 
пекли печеню з мнєса, ковбаси вуджені, шинку ву-
джену, запікали м’ясо, кишку з крові. Гостини. Ста-
вили [запрошували] за стіл. Дриглі, мука, смажена з 
м’ясом, – по-нашому «сіс», а по-вашому «запрашка», 
каша, борщ  – остання страва. Поправини  – на дру-
гий день, несли гроші, колись несли хліб, яйця, кури. 
Розсіл варили. [...] Мама й тато молодої, як молодого 

зустрічають, тримають образ і хліб, молодий їм кло-
няється, цілує хліб і в руки батьків. Хлібом не міняв-
ся. Хліб ставили й свічі на стіл і краяли. Перекуска: 
хліб і горілка.  [...] Давав хазяїн горілки, хліб брали 
вони [ті, хто «ладнав браму»] на закуску. Хліб моло-
дий цілував. Тепер так само.  [...] Колись з десяти лі-
трів горілки робили весілля, а тепер з п’ятдесяти-ста 
літрів. [...] Мама й тато зустрічають хлібом і образом 
[після шлюбу]. [...] Родини. Відвідували. Несли жінки 
до поліжниці хліб, молоко, гроші. На хрестини несли 
хліб обов’язково. Варили, як на весіллю.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У суботу пекли коровай, бо весіл-
ля у вівторок. Пекла господиня, хто робила весіллє 
[мама], але кликала з десять бабів на допомогу. Моло-
диці, дівчата і вдови, і розведені. Учиняла господиня, 
місила свіжа, та, що прийшла. Качають різні ґуґлики, 
кладуть на коровай: квочка з курічками, квітку, яйця, 
листочки  – з  прісного тіста. У  клуглу блєшку клали 
тісто, зверха ці ґуґлики. Вимітала [піч] мама. Садили у 
п’єц. Гуляли, танцювали з коцюбою догори. Спечеть-
ся. Як виросте, то добувають з п’єца. Малі коровайці 
печуть  – «гусочки» називається  – бабам-коровайни-
цям роздавати, ще й дітям сусідським. Як дві жмені 
розмір. Їх робили з десять-двадцять. Хресна мама 
[теж] пече коровай. Вуйко, цьотка, близька сусіда. 
Несуть з вісім-десять короваїв на весілля. Такі самі 
ладні. Як ідуть на весіллє, ріжуть смерічку з лісу, вби-
рають у квіти, стрічечки, у коровай стромляють.  [...] 
Даровання. Коровай дружба ділив, давав келішок го-
рілки й кавальчик короваю, а той, хто дарував, – гроші 
чи дарунок. Всі короваї ділилися. Можна було й ли-
шити один коровай.

КАМ’ЯНКА-БУЗЬКИЙ РАЙОН

с. Тадані
Записав А. Зюбровський 4 липня 2012 р.  

у с. Тадані Кам’янки-Бузького р-ну Львівської обл.  
від Пурій Марії Лук’янівни, 1938 р. н.

ХЛІБ Таку кришку деревляну мала зверху та бочка. Ро-
били закваску на той хліб. А перше то давали трошки 
дріжджів, а вже потім не пекли на дріжджови, а роби-
ли з того кіста, лишали. Отаку грудку тіста робили, 
а потім робили закваску на тому кісті. Зробили – воно 
розбухтіло, дали муки трошки і того – воно розбухті-
ло. А тоді вже його в бочку. І там давали чи сирватку, 
чи воду. Переважно сирватку, бо хліб файний на сир-
ватці. І всьо, і замісили. Ше такі кошечки були з соло-
ми плетені. І в ті кошички накладали той хліб. І той 
хліб вже як накис (в кошичку не пекли, бо кошичок 
згорит – він був солом’яний), тоди була така лопатка, 
[з] дошки зроблена і ручку мала таку довгу. В п’єцу па-
лилосі. Дровами в тому п’єцови сі палило, розгорта-
лосі. І як той хліб вже в тих кошичках накис (він [ві-
зерунок кошичка] відбився – такий гарний був в тім), 
його там обсипали такою мукою, шо колись на хліб 
мололи «на раз». Не так-о, як тепер. Бо казали колись 
«разівка» і «питльована». «Разівка» то була та, як те-
пер як то так мука, шо печут хліб з висівків. А то є така 
мука мелена зі всім: висівки відвіяні, а  така груба 
мука. Колись люди були за то здорові, бо то жито мо-
лоли на хліб  – житній хліб пекли. Як він вже накис, 
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а тоди п’єца сі випалило, вугли вигортало – була така 
коцюба. [Така, як сапка?] Так. Тілько вона така була 
півкругла. І то вугля всьо повигортали. Я вже сама пе-
кла – дивиласі, шоб не згоріло. Тоді на ту лопатку під-
сипали висівками: нє вже мукою, бо мука дуже го-
рит,  – висівками (висівки так не горут). І  так шість 
таких пхали в п’єц. Тих буханок шість. А як на бляхах, 
то бляхи чотири ставили, бо то так буханка там ви-
йшла кругліша така більш. Ставили, спекли – і всьо, 
і так їли. Цілий тиждень їли, не так, як шодень тепер 
свіжий хліб. А ше нім спекли хліб (то ж то діти були, 
то ж було після війни, я росла – то голод був), то після 
того ше мама брала надкинула того кіста, шо вже на-
кисло. І там взаді палилося на хліб, а спереду то вже 
всьо заглідало їсти: нас було шість вдома дітей. І брала 
мама на ту таку лопату, підсипала, зробила отаке, як 
на паланиці, затонке. Його пальцями пошпіґала-по-
шпіґала, посипала або трошки цибулькою його і ма-
ком посипала: нім ззаді палилосі, воно сі спереду вже 
спекло. То вже давала вистигли: як наїстисі так, то 
можна скрут кишок дістати з гарячого. І всьо, і так ро-
били. Та де так колись було, як тепер?! На жорнах мо-
лоли муку. Ой, на жорнах як молола, той-во палец 
[вказівний] розмолола. Брали вигортали – забивалосі, 
де мука сипаласі. Боже, намололи на жорнах теї пше-
ниці. А  не було пшениці  – то жита з ячменем, 
зі всім. [...] [Який хліб частіше пекли – житній чи пше-
ничний?] Житній. Ну, як хто. То залежи, яку хто мав. 
Ну більше житний пекли їсти. Та були бідні і були бід-
ніші. Так, як тепер: були дуже бідні, середній той клас 
і були такі богачі. Ну, який він був богач, як він робив 
день і ніч, як чорний віл. І то вже рахували – куркуль. 
Бо він мав шось і він робив – він хтів мати. І той хліб 
такий пекли. [...] Казали, шо житній [хліб] смачніший. 
Він і корисніший – житній хліб. Але то як кому. Хліб 
корисніший житній. Я  мала цьоцю свою, татову се-
стру, вона жила 95 років: вона ні сірого, ні білого хліба 
не їла – тілько житній. І каже: «Мене той житній хліб 
тримає». [...] [Чи пекли хліб з мішаного житньо-пше-
ничного борошна?] Пекли, так. І ше навіть хліб дуже 
файний: мололи ячмінь окремо на муку, ячмінної 
муки додавали до хліба  – дуже файний хліб тоже. 
[У якій пропорції борошно додавали?] Та як пшениці 
хто мав, то пів на пів давав, а ячменю, то вже набагато 
менче. З ячмінної муки, кажуть, шо дуже файний хліб. 
Ми вже не раз казали так-о: везе до млина, насипаєш 
мішки, возьми в кожен мішок дай по дві миски ячме-
ню. Межу ту пшеницю висепе, хай ся разом змеле  – 
подивитеся, яка буде файна мука. Ми так не раз роби-
ли. [Чи додавали до тіста терту картоплю?] Давали. 
Знаєш коли давали? Якшо був рік мокрий, і  зерно 
мало мало клейковини, і воно таке було... Ну, мало теї 
клейковини. Не могли позбирати. То варили бульбу, 
ту бульбу розколочували, шоб вона тримала той хліб. 
Давали бульбу ту розколочену, шоб він тримавсі, бо 
як була мука нездала така, то той хліб ти пекла, а він 
підріс, а потім сів такий-во, і так на палець зробилося 
таке – «закалец» такий, казали. [Сиру картоплю тер-
ли?] Нє, нє. Варену. Сиру – нє, варену бульбу: її мняли 
макогоном тим. А тоді ту бульбу, як вимняли вже її, 
шоб не було гулів, туди дали чуть-чуть води і  її роз-
били добре, і лили до кіста. [Скільки могли зберігати 
муку?] Та вона стояла і більше, як рік. До двох років, 
більше – нє. То всюди шось кинеться. Кинуться хро-
бачки. І я кажу, як мука довго стоїть, хоть і в сухості, 

вона потім ся робе такими комками, така збита. Роби-
ся така зесиджєна, тверда дуже, така туга-туга-ту-
га.  [...] Зробила той хліб вже мама (я  навіть вже так 
пхала), ту лопату посипала, ґрисом таким пшеничним 
(бо мука горит дуже) посипала, з п’єца вигорну всьой 
жар. Як вигорну всьой, чисто загорнула  – і  туди на 
саму черінь (то «черінь» називалася в п’єцу) викидала 
ті хліби. На дошку виробили хліб. І капустяне листя: 
дехто пік, то клав листє наспід, потім віддерав його, 
воно сі спекло. [Клали на свіже капустяне листя?] Так. 
Та свіжу і таку вже, як ше маєш, шо лежит, то вдерла. 
Переважно брали, бо не накладеш там листків, таких 
як капуста росте, є листки такі великі – вирвала або 
обрізала тих листків крайних. Сполокала, вони висо-
хли – положила (бо на мокре прилепне – і то всьо ні). 
І  так на тій капусті пекли той хліб тоже ше.  [...] [Чи 
обв’язували кожухом пікну діжу?] А  кожухом 
обв’язували, як в хаті дуже зимно було. А хліб не буде 
киснути, як буде зимно. То тоді його накрили, обкута-
ли, бо як зимно, то шо ж: ти рощиниш, воно буде дере-
віти, воно не буде кисло – і буде стояти не знати кіль-
ко. А так – три-штири годині. А як робили колись з 
житного того хліба закваски, його на ніч все робили. 
На ніч зробили той заквас, аж на другий день шойно 
хліб пекли. Та звечера, нім мали лягати. Та не робила 
тоди: зробила закваску і вже летіла спати. Звечера 
зробила, поставила  – і  всьо. А  на другий день шоно 
пекла хліб, як ту закваску робили. [Закваску робили 
на воді?] Сирватку переважно. [...] Ту закваску зроби-
ли, і то не тілько на тій заквасці, бо її ше розводили, 
шоб воно викисло, шоб воно мало вже силу тамте ру-
хатисі. Тоді ше доливали і сипали ше муку, і вже рощи-
няли на хліб. А  той заквас, шоб добре викис, ото то 
його так робили. А тоді вже рощиняли рано, він покис 
три години, чотири. І  тоді вже замішували: накисло 
під пів – замішували. Сам заквас. А рано його ше до-
бавляли і врано його рощинили (ше дали му більше 
сирватки). Не  раз, хто мав, молока давав, як мали 
більше. Але від молока хліб сохне, а від сирватки ліп-
ший хліб. Від сирватки пухкенький хліб, файний. [...] 
Сіяли все на миску. Як ти приблизно сипеш, кілько, 
як. Ти місиш і видиш, який він: чи густий ше, чи ше 
тре’ добавити. Замісиш дуже густий  – буде забитий 
хліб. А так не можна на діжку: ну, як ти на діжці насі-
єш?! В миску сіяли. Во як взимі зимно, то муку брали 
насіяли і ставили її на п’єц, шоб вона тепленька була, 
бо замісиш ту рощину зимною мукою, вона не буде 
кисло, буде дуже довго стояло. А так муку насіяли, по-
ставили на п’єцу  – вона тепленька. Таку нормальну, 
тепленьку [воду брали], шоб не запарити. [...] То шо в 
п’єцови пекли, як перед хлібом, то називавсі «підпа-
лок». Бо так підпалок перед вогнем пекли: не раз поза-
смалювався так трошки. Каже: «Во, пекла вже підпа-
лок. Навіть два, бо оден спекли, ше добре не вистиг, 
а діти вже похапали, полупали, – ше оден поклала. Ше 
то тісто накисло, і ше оден поклала». Ззаді горіло, а пе-
ред вже так. Бо починається в п’єцу палити, запалюєш 
напереді. Перегорит раз, кидати другий раз, береш 
просуваєш вогонь назад. Вже як ззаду горит, а ту вже 
нагріта цегла, то тоді той підпалок клали спереду. Він 
там, як ліпше трошки горіло, то позасмалювався 
трошки, чуть обгорів. А його спереду клали і так бра-
ли тею коцюбою, шо вигортали жар, то його так по-
кручували по кругу, обертали (бо звідтам так до кухні 
не так пече). Хто мав п’єц на долі, так-о на колінах 
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файний: мололи ячмінь окремо на муку, ячмінної Мфайний: мололи ячмінь окремо на муку, ячмінної 
муки додавали до хліба  – дуже файний хліб тоже. Ммуки додавали до хліба  – дуже файний хліб тоже. 
[У якій пропорції борошно додавали?] Та як пшениці М[У якій пропорції борошно додавали?] Та як пшениці 
хто мав, то пів на пів давав, а ячменю, то вже набагато Мхто мав, то пів на пів давав, а ячменю, то вже набагато 
менче. З ячмінної муки, кажуть, шо дуже файний хліб. Мменче. З ячмінної муки, кажуть, шо дуже файний хліб. 
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няли на хліб. А  той заквас, шоб добре викис, ото то Фняли на хліб. А  той заквас, шоб добре викис, ото то 
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клєк. Ну, а хто мав над кухнею (ше старі п’єци то над 
кухнею були). Тепер я маю ту-во п’єц тоже в кафель-
ним п’єцови, але надолі клікаю на коліна. Його [«під-
палок»] не можна поставити боком [у печі], поки він 
не спечеся, не стєгнеся, бо ж сире: зігнеш набік – воно 
сі зліпе вдвоє. А вже так як вже доходив, то, може, де 
там трошки поставили, шоб збоку. А він мусе печися 
так, бо як поставиш його набік, а він ше не спечений, 
то шо: воно злиєся в одну сторону та і всьо. Тісто по-
ставиш на теплоту, то воно тоді ше підкисає, кисне. 
Шпори дістає, воно кисне, то воно б сі зсунуло – мусе 
сі спечи так. [...] Кмін до кіста [додавали]. Хто любив, 
то зверха трошки. Бо то як на весілля готували, а  їм 
кмену треба, кажут, шоб до мене летіли: «Вона все 
має – лети до неї за кменом». От трошки видмухали 
його, не полокали, бо він, як сполощеш, буде мокрий, 
буде всьой в одному місці. Видмухали його, бо він 
чистенький в мішочку. І кидали так, розсіяли по всім 
зверха, а  воно сі мішило  – і  всюда було.  [...] Взагалі, 
хліб запхаєш, то не треба відкривати [піч], ні ніц, бо 
кажуть, шо він порепаєсі, він підірвесі, як відкриваєш 
дверцята, заглідаєш. Поки не підійде і не загнітиться – 
не рухати! [Як часто пекли хліб?] Та залежи, як яка де 
сім’я була. Є, шо вистачило на тиждень, а та як була 
більша сім’я, то не вистарчило, мусіли ше печи. А як 
було менче сім’ї, то на тиждень раз. Раз на тиждень 
пекли. [Чи можна було пекти хліб в неділю?] Нє. Шось 
в неділю ніхто хліба не пік. [Чи пекли хліб у  середу, 
п’ятницю?] В ті дні пекли, а в неділю ніхто не пік хліба. 
Вже старалися в суботу чи п’ятницю: як там той хліб 
кінчався. Все кажут, шо паску печи не можна в 
п’ятницю. Ну, в п’ятницю помер Ісус Христос, шо то 
не слід того робити. А чи так, чи нє – не знаю. Но не 
печу: в четверь все. [Чи могли сусідки ділитися хлібом 
під час польових робіт, жнив?] Могли. Так ділилися: 
«Ти мені спечи». І так ішли збирали, і молотили тим 
кіратом, і руками то крутили. То збиралися там нині 
ті: «Ти мені спечи, я тобі спечу». То робили так. Діли-
лися так. То як спечи, то вона їй відпекла, віддала – то-
то не були позички. Бо як позичаєш, то чи спечений 
несеш, чи так-он раз нема хліба: ідеш позичиш трош-
ки – то віддась. [...] [Зранку закваска вкисала, і до неї 
додавали] чи води, чи сироватки, чи хто влив молока, 
но але врано то доливали, давали муки – рощинили. 
Вже скілько там на тих шість хлібів треба її, вже кожна 
мала мірку виміряну, кілько там треба дати на рощи-
ну, а  скілько на заміс потім. Потім дали соли. Я  вже 
пекла хліб, я  си все давала трошки цукру і олії до 
хліб[а]: хліб не черствіє, файний такий. Звичайну со-
нячникову [олію додавали]. Три-чотири ложки олії 
давала до хліба: він не черствіє, такий файний хліб. 
І солила, так. Як рощиняют – хліб не солять, бо кажут, 
то воно не кисне добре, як посолене. А вже на заміс: як 
то так викисне те, тоді вже солят, як замішуют. Воно 
стояло три-чотири години. Як та рощина накисла до 
півбочки вже, вона вже як викисла, вона тоді сама 
присідала. Подивилася  – вже присіла  – всьо. Брала 
муку оту насіяну давала. [Починали] місити. І місили 
довго: місила, поки від руки не відстане тісто. Як від-
стало від руки тісто – хліб вимішаний. Його замісили, 
і він знов стояв. Як він стояв – він знов накис. Він вже 
накис чуть до повної бочки, діжки теї, кільки він знов 
накис. Як він вже накис, аж розтріснувся, тоди брали 
й виробляли чи на бляхи, чи на ту-во дошку, на ті кру-
глі чи в ті кошички викладали. Викладали, і він в ко-

шичку знов мусив стояти, шоб знов викиснути. По-
тим його брала на стильницю, виробляла, в форми ті 
накладала чи в бляху. Руками [виробляли]. Його яй-
цем мастили – хліб. Але так, то трошки в воду мачала 
чи навіть в  оливу чуть помастила, бо те тісто лепне 
всьо за тобою. А так вже приблизно знала, кілько бра-
ти на той. Поставила стільницю, його файно вигніти-
ла, завернула і клала [на черінь] чи на бляху; бо то кла-
ла по дві – так якби не ціла бляха довга, а на пів дві. То 
такі потім розділилися, перемастила його олією, роз-
ділилися – вийшло так як два хліби з бляхи. [Скільки 
хлібин поміщалося в печі?] Ну, та стара така, велика: 
влізало і штири бляхи, і п’ять блях не раз (так, по дві). 
А  тих без блях круглих, то як які: і  було по шість їх 
(отак-о на довжину). Шість-п’ять отуда-о на довжину. 
Його так починали, ззаду положила і так легесенько: 
раз – і він злетів, раз – і він злетів. [...] Знаю, поклала 
хліб чи на дошку, чи на бляху, пхати в п’єц – перехрес-
тила, «Господи, допоможи», і всьо. Перехрестила той 
хліб і запхала в п’єц. [Так робили, коли саджали] пер-
шу бляшку. [Коли розчиняли,] дехто хрести[в] діжку: 
«Господи, допоможи!». Так, шоб сі вдав. Знаєте, як то 
була мука така-во ізроще: спекла той хліб, а він вий-
шов з закальцем – так-о як палец, таке сире було, таке 
клейке, гниле. То-то давали і муку, і всьо, де хто шо ви-
пробовував, давав, шоб тілько того хліба спечи по-
людського. [Якими дровами найкраще піч палити, 
коли треба хліб пекти?] Сосною – легенькими. Дубом 
напалиш – перепалиш п’єц, то посмалиш [хліб]. Там 
можна таких дрібнесеньких пару [дубових], а  палєт 
переважно на хліб сосною: легенькими, сухими (не си-
рими!), сухенькими дровами. Так дрібно нарубані. 
Мені все рубав во чоловік. Так дрібненько нарубав, 
розкинула. Так, подивилися: «Ага, ше треба взад 
трошки закинути чи в той бік». А взаді палила, а пе-
ред сам вугіль нагортала: і він грівся від того вуглі. На-
жарів, і як вже взяла коцюбу, і так-о порухала: вже іс-
кри на дні – п’єц напалений. А дивилася, шо ше той 
звод (черінь – звод) дуже білий, значить ше тре’ трош-
ки почекати, бо згорит, бо занадто напалено. Кидали 
[борошно]: як сильно, то воно згоріло вмоменті, то ше 
чекали, ше не садили. Чекали, шоб пристудити п’єца. 
Я вже так знала: я ґрису того трошки взяла, отак-о ки-
нула, як він сильно вмоменті горит, отак дим пішов – 
всьо, перепалений п’єц  – тре’ чекати, шоб трошки 
пристиг. На лопаті [саджали хліб], а як хто на бляхах 
пік – то на бляхах. То руками. Во брала бляху, постави-
ла і собі коцюбою дозаду посунула, бо ти дозаду рука-
ми не запхаєш. [Чи можна було проходити під лопа-
тою, коли в піч саджали хліб?] Не можна проходити і 
не можна дверей відкривати, як пхаєш [в] п’єц. Кажут, 
шоб ніхто не заходив, як пхаєш хліб до п’єца. Ну, і две-
рей шоб ніхто не відкривав. Поки засадиш хліб – двері 
закриті, і не відкривали. Вже як запхала, хоть і гарячо, 
тоди відкривала двері. [...] Тоді вона [піч] вже гола, бо 
всьо вигорнеш. А ше як пекли во так як з тих кошиків 
або так самий сипали на той, то ше був такий віник з 
берези дрібненької: пхали той віник на тичці – виме-
ли, шоб попелу не було, нічо’, всьо чисто. Отоді гола 
піч. [...] В піч, як витягнула всьой хліб, два-три патики 
кинула назад, шоб сі тримало то, шоб все був п’єц по-
вний, шоб не виходило так. Я сама так робила. Все во 
добула хліб, тоди кинула два-три патики назад  – і 
всьо, і закрила. [...] Розтріскавсі хліб, то казали, як хліб 
не викис добре. Якшо хліб замісиш, а він не викисне 
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лися так. То як спечи, то вона їй відпекла, віддала – то-
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лися так. То як спечи, то вона їй відпекла, віддала – то-
то не були позички. Бо як позичаєш, то чи спечений Іто не були позички. Бо як позичаєш, то чи спечений 
несеш, чи так-он раз нема хліба: ідеш позичиш трошІнесеш, чи так-он раз нема хліба: ідеш позичиш трош
ки – то віддась. [...] [Зранку закваска вкисала, і до неї Іки – то віддась. [...] [Зранку закваска вкисала, і до неї 
додавали] чи води, чи сироватки, чи хто влив молока, Ідодавали] чи води, чи сироватки, чи хто влив молока, 
но але врано то доливали, давали муки – рощинили. Іно але врано то доливали, давали муки – рощинили. 
Вже скілько там на тих шість хлібів треба її, вже кожна ІВже скілько там на тих шість хлібів треба її, вже кожна 
мала мірку виміряну, кілько там треба дати на рощиІмала мірку виміряну, кілько там треба дати на рощи
ну, а  скілько на заміс потім. Потім дали соли. Я  вже Іну, а  скілько на заміс потім. Потім дали соли. Я  вже 
пекла хліб, я  си все давала трошки цукру і олії до Іпекла хліб, я  си все давала трошки цукру і олії до 
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кінчався. Все кажут, шо паску печи не можна в 
п’ятницю. Ну, в п’ятницю помер Ісус Христос, шо то 
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не слід того робити. А чи так, чи нє – не знаю. Но не 
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печу: в четверь все. [Чи могли сусідки ділитися хлібом 
під час польових робіт, жнив?] Могли. Так ділилися: 
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під час польових робіт, жнив?] Могли. Так ділилися: 
«Ти мені спечи». І так ішли збирали, і молотили тим 
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«Ти мені спечи». І так ішли збирали, і молотили тим 
кіратом, і руками то крутили. То збиралися там нині Мкіратом, і руками то крутили. То збиралися там нині 
ті: «Ти мені спечи, я тобі спечу». То робили так. ДілиМті: «Ти мені спечи, я тобі спечу». То робили так. Діли-М-
лися так. То як спечи, то вона їй відпекла, віддала – то-Млися так. То як спечи, то вона їй відпекла, віддала – то-
то не були позички. Бо як позичаєш, то чи спечений Мто не були позички. Бо як позичаєш, то чи спечений 
несеш, чи так-он раз нема хліба: ідеш позичиш трошМнесеш, чи так-он раз нема хліба: ідеш позичиш трош-М-
ки – то віддась. [...] [Зранку закваска вкисала, і до неї Мки – то віддась. [...] [Зранку закваска вкисала, і до неї 
додавали] чи води, чи сироватки, чи хто влив молока, Мдодавали] чи води, чи сироватки, чи хто влив молока, 
но але врано то доливали, давали муки – рощинили. Мно але врано то доливали, давали муки – рощинили. 
Вже скілько там на тих шість хлібів треба її, вже кожна МВже скілько там на тих шість хлібів треба її, вже кожна 
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ред сам вугіль нагортала: і він грівся від того вуглі. На
жарів, і як вже взяла коцюбу, і такМжарів, і як вже взяла коцюбу, і так
кри на дні – п’єц напалений. А дивилася, шо ше той Мкри на дні – п’єц напалений. А дивилася, шо ше той 
звод (черінь – звод) дуже білий, значить ше тре’ трошМзвод (черінь – звод) дуже білий, значить ше тре’ трош
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шов з закальцем – так
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Фв неділю ніхто хліба не пік. [Чи пекли хліб у  середу, Фв неділю ніхто хліба не пік. [Чи пекли хліб у  середу, 
п’ятницю?] В ті дні пекли, а в неділю ніхто не пік хліба. Фп’ятницю?] В ті дні пекли, а в неділю ніхто не пік хліба. 
Вже старалися в суботу чи п’ятницю: як там той хліб ФВже старалися в суботу чи п’ятницю: як там той хліб 
кінчався. Все кажут, шо паску печи не можна в Фкінчався. Все кажут, шо паску печи не можна в 
п’ятницю. Ну, в п’ятницю помер Ісус Христос, шо то Фп’ятницю. Ну, в п’ятницю помер Ісус Христос, шо то Ф
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клейке, гниле. То-то давали і муку, і всьо, де хто шо ви
пробовував, давав, шоб тілько того хліба спечи по
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пробовував, давав, шоб тілько того хліба спечи по
людського. [Якими дровами найкраще піч палити, 

Ф
людського. [Якими дровами найкраще піч палити, 
коли треба хліб пекти?] Сосною – легенькими. Дубом Фколи треба хліб пекти?] Сосною – легенькими. Дубом 
напалиш – перепалиш п’єц, то посмалиш [хліб]. Там Фнапалиш – перепалиш п’єц, то посмалиш [хліб]. Там 
можна таких дрібнесеньких пару [дубових], а  палєт Фможна таких дрібнесеньких пару [дубових], а  палєт 
переважно на хліб сосною: легенькими, сухими (не сиФпереважно на хліб сосною: легенькими, сухими (не си
рими!), сухенькими дровами. Так дрібно нарубані. Фрими!), сухенькими дровами. Так дрібно нарубані. 
Мені все рубав во чоловік. Так дрібненько нарубав, ФМені все рубав во чоловік. Так дрібненько нарубав, 
розкинула. Так, подивилися: «Ага, ше треба взад Фрозкинула. Так, подивилися: «Ага, ше треба взад 
трошки закинути чи в той бік». А взаді палила, а пеФтрошки закинути чи в той бік». А взаді палила, а пе
ред сам вугіль нагортала: і він грівся від того вуглі. НаФред сам вугіль нагортала: і він грівся від того вуглі. На
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тила, «Господи, допоможи», і всьо. Перехрестила той 
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тила, «Господи, допоможи», і всьо. Перехрестила той 
хліб і запхала в п’єц. [Так робили, коли саджали] пер

Е
хліб і запхала в п’єц. [Так робили, коли саджали] пер
шу бляшку. [Коли розчиняли,] дехто хрести[в] діжку: Ешу бляшку. [Коли розчиняли,] дехто хрести[в] діжку: 
«Господи, допоможи!». Так, шоб сі вдав. Знаєте, як то Е«Господи, допоможи!». Так, шоб сі вдав. Знаєте, як то 
була мука така-во ізроще: спекла той хліб, а він вийЕбула мука така-во ізроще: спекла той хліб, а він вий
шов з закальцем – такЕшов з закальцем – так-Е-Ео як пЕо як палец, таке сире було, таке Еалец, таке сире було, таке 
клейке, гниле. То-то давали і муку, і всьо, де хто шо виЕклейке, гниле. То-то давали і муку, і всьо, де хто шо ви
пробовував, давав, шоб тілько того хліба спечи поЕпробовував, давав, шоб тілько того хліба спечи по
людського. [Якими дровами найкраще піч палити, Елюдського. [Якими дровами найкраще піч палити, 
коли треба хліб пекти?] Сосною – легенькими. Дубом Еколи треба хліб пекти?] Сосною – легенькими. Дубом 
напалиш – перепалиш п’єц, то посмалиш [хліб]. Там Енапалиш – перепалиш п’єц, то посмалиш [хліб]. Там 
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добре, він обов’язково тобі потріскає всьой. Якшо він 
не викисне, а він тоді піднімаєся трошки – і всьо, і по-
тріскає. Я вже переконала на собі: не раз так-во пекла, 
спішила, то він так-о потріскає, попідриваєся навко-
ло – хліб не накис. Бо хліба кладеш, чи паску, чи шо, то 
кладеш трету частинку в банячок, трошки, а тих дві 
частини має нарости. А положилась трошки більше, 
воно ніби сі підняло, а  воно ше не накисло так  – 
обов’язково потріскає, попідриваєся. Кажуть «пори-
павсі», «попідривавсі». [Бувало] шишка вилізе. Виліз-
ла така, навіть шо до другої бляхи приєдналася. А вона 
вилізе із-за того, та шишка, коли він не викисне добре. 
Кіста там є багато, а вона не викисне, потім її жене – 
і вона виходе, та шишка, аж туда. [...] Як нерівна трош-
ки п’єц, то він може на оден бік посунутися і на оден 
бік зробитися таке, якби висший, з такою будою ви-
гнати, бо те тісто пішло набік. Є такі вже старі п’єци, 
шо в них вже черінь та сама внизу нерівна. [Як довго 
випікався хліб?] Годину, а такий, як житний, то трош-
ки більше, навіть годину двайцять (отак-о, більше 
трошки). То так то вже потім на годину. А так, то ше 
зразу казали, як шось таке-во пекли менше, то пхали 
соломку або шось. Як пробили, як вже вона гола чис-
тенька, то, значить, спечений, вже добрий. Шо вже не 
чипаєсі кісто, то випечене.  [...] Я  соломки не раз 
встромляла, як я виділа, шо я кіста поклала забагато, 
і мені на блясі жене, то я понад край, шоб не вилізла та 
гуля, натикала соломку, шоб воно ішло догори, не 
дало йому вилізти сюда. [Як визначали, що хліб уже 
добре пропечений?] А  порухаєш його, потягнеш 
так-о, посукаєш  – він бринит. Всьо. Як перепечесі 
сильно, то шкіра буде тверда. І навіть хліб як перепе-
чеш, то шкіра буде відставати зверху. Так вже треба 
руку набити. Ти вже менше-більше знаєш так. Ну, таке 
ше молоде, шо пече перший раз, то воно ше не знає – 
вчиться. А така, шо вже пече багато раз, то вже виде 
по нім, виде вже по хлібу. Та й дивисі на годинник. Все 
на годинник сі дивила.  [...] Пробували так. Ніс 
[до носа] кладеш: як не пече – хліб печений. Потягну-
ли і так-о до носа: як не пече – всьо, хліб печений. [...] 
Положили і так з-під споду [стукали]: [як хліб спече-
ний,] він бринить так, віддає так тобі. [...] Кажут, шо 
хліб як ти добудеш, а  печений свіжий, шо не можна 
зара’ різати, шоб він вистигнув, і рвати тоже –нє, бо 
він присяде. М’якуш. Ну, та то тепер возьми хліб. 
Возьму хліб, принесем магазинний той хліб: як ти той 
хліб натиснеш, а хліб віддасть назад догори – хліб ви-
печений добре. Як ти той хліб натиснеш, а він відходе 
помаленьки – то невипечений хліб. Та вдома вже виді-
ла, шо випечений. І во як врізала свіжий, ти його на-
тиснула, а він назад догори – «пш-ш-ш»! [Як витягли 
хліб з печі,] поклали на столі чи десь, шоб він вистиг-
нув. І його так клали, шоб воно там не відпарилося: 
так-о як бляшки, по дві докупи, шоб сердиною воздух 
ішов. Отак набік його, дві докупи (по три, по дві по-
ставили) – і сердинкою ішов воздух, шоб він скоріше 
вистигнув. Гарячого хліба ніхто не краяв.  [...] Навіть 
як не допіксі добре [хліб], бо не раз так, шо напалили 
мало, то ше брали трошки закинули таких дрібнесень-
ких чуть-чуть дров і ше раз пхали, бо сирий – то виде. 
Візьми хліб спечений – він буде легесенький, возьми 
хліб недопечений  – він буде тяжкий. То запалювали 
трошки і ше раз пхали.  [...] Накривали [хліб], шоби 
він відійшов. Він як накритий, то він відійде, відпаріє: 
шкірка м’ягенька буде, всьой взагалі. Бо є так не раз, 

шо трошки пересохне, трошки шкірка тверда. А його 
як накрили, то він тоді м’ягесенький став, як пушок. 
Як трошки перепіксі, то для того накривали. [...] Шоб 
він [хліб] не черствів, брали (як мали) якусь миску по-
ливану велику, поскладали в ту миску. Но як, не клали 
один на оден, бо так буде цвисти від низу, а так тільки 
поставили [на ребро]. Ну, і зверху накривали рушни-
ком чистим. Кришкою наглухо не накривали, бо тоже 
затухнеся. Тільки-во якимись рушником чи чимись – 
і він так не зачерствіє. Хліб житній, то взагалі він не 
черствів скоро: він був тиждень і більше, і він не був 
черствий. Пшеничний скоріше. А  ше як дали трохи 
ячменю: ячмень взагалі файна мука, но тілько чер-
ствіє скоріше. [Чи можна їсти той хліб, що миша по-
гризла?] То возьме відріже і викине той кусочок – його 
не їсть. А так, то далі їдєт. [...] Цвілий хліб взагалі ки-
дали чи курєм, чи свини, бо ним сі можна отрави-
ти.  [...] Ті, шо на желудок хоріют, оті їдят черствий 
хліб. Я сама їм черствий хліб, в мене гастріт сильний. 
Я їм черствий хліб, я свіжого хліба не їм, тільки такий-
во, шо вже два дни лежит, присушений. А свіжого – 
нє. З’їж – зара’ тисне, біль страшенна. [Чи можна шко-
дувати хліба котові або собаці?] Не можна. Кажут, шо 
не шкодуй нікому. І той, шо ходе просе, не шкодуй, бо 
ти дась йому – тобі Бог за то нагороде, дасть тобі ше 
більше. [Чи можна було давати цілу буханку хліба 
тому, хто ходить просить?] Цілої ніхто ніколи не да-
вав: врізав кавалок хліба. То так, як мали челядь, спе-
кли, то не могла цілу дати. [Чи чули легенди про хліб?] 
Казали, шо колись зерно було, як солома: колосок та-
кий був від землі. А  та жінка, як дитина ся вкакала, 
взєла витерла. І то, каже, Бог так вкоротив, бо вона так 
зробила. Зіставив тільки псові і котові таке колосся 
мале. То так повідають. Жінка взяла, нагрішила-нагрі-
шила – і Бог так зробив. Зерно було таке від землі на 
цілу солому. І зосталося для кота і для пса. [Хліб за-
вжди має лежати в хаті на столі?] Так. Хліб – то є жит-
тє цілого дому. І хліба шоб хто просив, не можна ніко-
ли жаліти: хай ти маєш трошки, кусочок, але дай. [Хто 
з родини нарізав хліб?] Колись господар нарізав хліб. 
Як шось-о сідали, вечеру чи шо, то він мав нарізати 
хліба. [...] Цілушка. Казали: «Дай му цілушку – будут 
його дівки любили, оженисі скоро так!». [Чи  можна 
було починати новий буханець хліба після заходу сон-
ця?] То, може, починали, коли вже їсти хтіли. Як вже 
хтіли їсти, то різали коли попало, не чекали, чи зайде, 
чи зійде. [Чи був такий день, коли не можна хліб різа-
ти ножем?] Був. Перед яким то святом не можна брати 
ножа в руки? Перед Чесною Главою, у вересню, ножа в 
руки брати не можна. Тепер беруть! А перед Чесною 
Главою, на той день, то ножа в руки не брали: вже си 
нарізали, всьо робили (чи чистили, чи ше шось звари-
ти) – напередодні вечер. [Хто хотів, то] ламав. Їх [па-
ляниці] не різали. Отак добула їх, і на кавалки полу-
пали-полупали  – зразу з’їли і  всьо. Трошки вистиг, 
мама не дала: «Хай вистигне, бо ше скрут кишок по-
дистаєте, заворот». [...] До ран прикладали хліб. Як не 
гоїлисі рани, прикладали житній хліб, шоб воно всьо 
витєгало, і шось ше туди засипали – і ті рани гоїлисі 
скоро. Як кров іде, хліб кров гамує, – прикладати хлі-
бом. Врізали його і так м’якушкою, тею м’якоттю (не 
шкірою, а тею м’якоттю) на ту ранку. Чи як розрізав, 
кров валила, то кровотечу піняли тоже хлібом: не 
мняли його, а так-о врізали так грубше і так клали на 
той  – кровотечу так пинили.  [...] Чисником мастила 
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ли і так-о до носа: як не пече – всьо, хліб печений. [...] Іли і так-о до носа: як не пече – всьо, хліб печений. [...] 
Положили і так з-під споду [стукали]: [як хліб спечеІПоложили і так з-під споду [стукали]: [як хліб спече
ний,] він бринить так, віддає так тобі. [...] Кажут, шо Іний,] він бринить так, віддає так тобі. [...] Кажут, шо 
хліб як ти добудеш, а  печений свіжий, шо не можна Іхліб як ти добудеш, а  печений свіжий, шо не можна 
зара’ різати, шоб він вистигнув, і рвати тоже –нє, бо Ізара’ різати, шоб він вистигнув, і рвати тоже –нє, бо 
він присяде. М’якуш. Ну, та то тепер возьми хліб. Івін присяде. М’якуш. Ну, та то тепер возьми хліб. 
Возьму хліб, принесем магазинний той хліб: як ти той ІВозьму хліб, принесем магазинний той хліб: як ти той 
хліб натиснеш, а хліб віддасть назад догори – хліб виІхліб натиснеш, а хліб віддасть назад догори – хліб ви
печений добре. Як ти той хліб натиснеш, а він відходе Іпечений добре. Як ти той хліб натиснеш, а він відходе 
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сильно, то шкіра буде тверда. І навіть хліб як перепе
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чеш, то шкіра буде відставати зверху. Так вже треба 
руку набити. Ти вже менше-більше знаєш так. Ну, таке 
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ше молоде, шо пече перший раз, то воно ше не знає – 
вчиться. А така, шо вже пече багато раз, то вже виде 
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вчиться. А така, шо вже пече багато раз, то вже виде 
по нім, виде вже по хлібу. Та й дивисі на годинник. Все Мпо нім, виде вже по хлібу. Та й дивисі на годинник. Все 
на годинник сі дивила.  [...] Пробували так. Ніс Мна годинник сі дивила.  [...] Пробували так. Ніс 
[до носа] кладеш: як не пече – хліб печений. ПотягнуМ[до носа] кладеш: як не пече – хліб печений. Потягну-М-
ли і так-о до носа: як не пече – всьо, хліб печений. [...] Мли і так-о до носа: як не пече – всьо, хліб печений. [...] 
Положили і так з-під споду [стукали]: [як хліб спечеМПоложили і так з-під споду [стукали]: [як хліб спече
ний,] він бринить так, віддає так тобі. [...] Кажут, шо Мний,] він бринить так, віддає так тобі. [...] Кажут, шо 
хліб як ти добудеш, а  печений свіжий, шо не можна Мхліб як ти добудеш, а  печений свіжий, шо не можна 
зара’ різати, шоб він вистигнув, і рвати тоже –нє, бо Мзара’ різати, шоб він вистигнув, і рвати тоже –нє, бо 
він присяде. М’якуш. Ну, та то тепер возьми хліб. Мвін присяде. М’якуш. Ну, та то тепер возьми хліб. 
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встромляла, як я виділа, шо я кіста поклала забагато, 
і мені на блясі жене, то я понад край, шоб не вилізла та 
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і мені на блясі жене, то я понад край, шоб не вилізла та 
гуля, натикала соломку, шоб воно ішло догори, не Фгуля, натикала соломку, шоб воно ішло догори, не 
дало йому вилізти сюда. [Як визначали, що хліб уже Фдало йому вилізти сюда. [Як визначали, що хліб уже 
добре пропечений?] А  порухаєш його, потягнеш Фдобре пропечений?] А  порухаєш його, потягнеш 
так-о, посукаєш  – він бринит. Всьо. Як перепечесі Фтак-о, посукаєш  – він бринит. Всьо. Як перепечесі 
сильно, то шкіра буде тверда. І навіть хліб як перепе Фсильно, то шкіра буде тверда. І навіть хліб як перепе- Ф-
чеш, то шкіра буде відставати зверху. Так вже треба Фчеш, то шкіра буде відставати зверху. Так вже треба 
руку набити. Ти вже менше-більше знаєш так. Ну, таке Фруку набити. Ти вже менше-більше знаєш так. Ну, таке 

дувати хліба котові або собаці?] Не можна. Кажут, шо 

Ф
дувати хліба котові або собаці?] Не можна. Кажут, шо 
не шкодуй нікому. І той, шо ходе просе, не шкодуй, бо 

Ф
не шкодуй нікому. І той, шо ходе просе, не шкодуй, бо 
ти дась йому – тобі Бог за то нагороде, дасть тобі ше 

Ф
ти дась йому – тобі Бог за то нагороде, дасть тобі ше 
більше. [Чи можна було давати цілу буханку хліба 

Ф
більше. [Чи можна було давати цілу буханку хліба 
тому, хто ходить просить?] Цілої ніхто ніколи не да

Ф
тому, хто ходить просить?] Цілої ніхто ніколи не да
вав: врізав кавалок хліба. То так, як мали челядь, спеФвав: врізав кавалок хліба. То так, як мали челядь, спе
кли, то не могла цілу дати. [Чи чули легенди про хліб?] Фкли, то не могла цілу дати. [Чи чули легенди про хліб?] 
Казали, шо колись зерно було, як солома: колосок таФКазали, шо колись зерно було, як солома: колосок та
кий був від землі. А  та жінка, як дитина ся вкакала, Фкий був від землі. А  та жінка, як дитина ся вкакала, 
взєла витерла. І то, каже, Бог так вкоротив, бо вона так Фвзєла витерла. І то, каже, Бог так вкоротив, бо вона так 
зробила. Зіставив тільки псові і котові таке колосся Фзробила. Зіставив тільки псові і котові таке колосся 
мале. То так повідають. Жінка взяла, нагрішила-нагріФмале. То так повідають. Жінка взяла, нагрішила-нагрі
шила – і Бог так зробив. Зерно було таке від землі на Фшила – і Бог так зробив. Зерно було таке від землі на 
цілу солому. І зосталося для кота і для пса. [Хліб заФцілу солому. І зосталося для кота і для пса. [Хліб за
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хліб. Я сама їм черствий хліб, в мене гастріт сильний. 
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хліб. Я сама їм черствий хліб, в мене гастріт сильний. 
Я їм черствий хліб, я свіжого хліба не їм, тільки такий-

Е
Я їм черствий хліб, я свіжого хліба не їм, тільки такий-
во, шо вже два дни лежит, присушений. А свіжого – Ево, шо вже два дни лежит, присушений. А свіжого – 
нє. З’їж – зара’ тисне, біль страшенна. [Чи можна шкоЕнє. З’їж – зара’ тисне, біль страшенна. [Чи можна шко
дувати хліба котові або собаці?] Не можна. Кажут, шо Едувати хліба котові або собаці?] Не можна. Кажут, шо 
не шкодуй нікому. І той, шо ходе просе, не шкодуй, бо Ене шкодуй нікому. І той, шо ходе просе, не шкодуй, бо Ети дась йому – тобі Бог за то нагороде, дасть тобі ше Ети дась йому – тобі Бог за то нагороде, дасть тобі ше 
більше. [Чи можна було давати цілу буханку хліба Ебільше. [Чи можна було давати цілу буханку хліба 
тому, хто ходить просить?] Цілої ніхто ніколи не даЕтому, хто ходить просить?] Цілої ніхто ніколи не да
вав: врізав кавалок хліба. То так, як мали челядь, спеЕвав: врізав кавалок хліба. То так, як мали челядь, спе
кли, то не могла цілу дати. [Чи чули легенди про хліб?] Екли, то не могла цілу дати. [Чи чули легенди про хліб?] 
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зверха мама той підпалок. Натерла його чисничком – 
пах! [Чи клали на поперек хліб?] Так, вигрівали, гаря-
чий положили. Ну, шось положила ше на него, бо по-
пече тоже – він [хліб] спечений гарячий. [Якщо хліб 
упав на землю,] його підняли, пообтирали і поцілува-
ли той хліб, і коли впаде найменша кришинка. Казали, 
як був голод, то як впав кусочок десь хліба, то його 
здіймили, обтріпали і з’їли, перехрестили і з’їли: «Гос-
поди, прости, як комусь впало, або шось!». Ніколи хлі-
ба нігде не викидав – обтер і його з’їв, поцілував той 
хліб так. [Чи можна брати той хліб, який лежить на 
вулиці?] Може, хто каже, шо не піднімати, а  дехто 
каже, шо гріх допкати, шо забере – вдома кине курці 
або комусь, шо гріх по хлібові ходити, великий гріх. 
Заберут. [Що робили з крихтами, які залишалися на 
столі?] Змітали всі крихти і всьо кидали во десь там, 
шо даєш їсти чи курці (чи там до теї бульби, чи до чо-
гось). Крихти не викидали тоже нікуда. Насипала або 
курям; або ту-во пташки літали, пішла ті крихти ше 
подробила, висипала їм – і вони визбирали той хліб 
дрібненький. Крихти ніколи не змітала, шоб під ноги 
або десь – нє! Трапочкою їх той-во – і всьо. Так було, 
є  і буде. Так, видно, гріх великий, за хліб допкати. 
[Чи можна за кимось доїдати шматок хліба?] Напри-
клад, у нас ніхто не доїдає за кимось хлібу. Як вже сі 
зістав той кусочок хліба (там їли чи шось було), зібра-
ла його, кинула, курям розмочила. Кажут не доїдати 
за ніким хліба. Не їж нічийого. Взагалі нічийого, не 
доїдай, бо ти всю силу його з’їсь  – не можна так. 
[Чи бувало так, що як робили буханці, то виходило, 
наприклад, шість великих і один маленький?] Так точ-
но кісто не вгадаєш: як вже вийшов, так ті під край 
розсунула, а той маленький на сердинці ше положила. 
Є так, шо лишися. «Вишкрабанець» [казали]. Бо вже 
бочку обдерли, то всьо обдерли, каже: «Вишкрабанец 
положила ше!». [Це звичайний хліб, його їли?] Їли! То 
те саме тісто з бочки. Його забираєш обережно рукою, 
його ні пазурами всьо не видараш. Тоди брали ніж: 
так легенько (не з деревом так дерли), а так легенько 
ножем. А потім вже мили те, шо в шви таке заходе, – 
там пазурами не будеш вже. А той вишкрабанец взяла 
вигнітила трошки, а  водою його зверха омастила  – 
і так межи ті положила. Чи як бляшки там поставили, 
як сходилось місце (бо все було місце – так не вийшло, 
шо впритик точно ті бляшки поставив, і вже більше 
нє), то той вишкрабанец тулили. [Чи забували хліб у 
печі?] Може, і було де: забув, подививсі. Не добув. Але 
його взад ніхто не пхав. Можна так забути взаді та не 
витягнути, бо ззаді там не бачиш. Но як впереді, ти 
починаєш спереду забирати бляшки, то він є спереду, 
ти мусиш його забрати, бо ті не возьмеш. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Чи давали людині хліб, коли ви-
проводжали в  дорогу?] А  як  же  ж без хліба! Кажут, 
хліб і сіль – на щасливу дорогу. Тоже з хлібом і сіл-
лю зустрічають так [з дороги]. [...] Як прависі парас-
тас, без хліба не буде. Чи даєш на службу за рік, чи 
за дев’ять  – обов’язково мусе бути хліб. Має бути 
на жертву, на офіру. Не було би хліба  – життя  б не 
було на світі. Хліб – всьому голова. Ми жиємо хлібом. 
Хліб має бути як жертвоприношення, то має бути 
хліб обов’язково, за померших. [...] [Чи давали дітям 
шматочок свяченої паски в  кишеню, щоб їх не вре-
кли?] То дают тії паски, ту шось зав’язуют, то червоне 
шось сипают.  [...] В нас таке є: як приходе молодий, 

то мама виходе, то дає хліб їм. Як вони вже прийдут 
зі шлюбу, ідут до хати, то дає їм хліб мама.  [...] [Чи 
залишали трохи колосків на полі, коли були жнива?] 
Незижатими лишали на добрий урожай на другий 
рік, шоб сі вродило. То лишали таку бороду трошки. 
Косили (ну, то мали всі своє поле) косов, то трошки 
бороди лишали, шоб сі добрий урожай на другий рік 
вродив. Та, видно, лишали, птахи роздзьобали чи шо. 
Та так не стояла та стерень, нічо’, тільки потім по-
орали. То птахи, видно, здзьобали. [...] На Йордан як 
прийшов, посвітили водицю, то брав бохонец хліба 
і водицю, і кропильце – і кропив навколо хату, із хлі-
бом ішов. Господар ішов кропив і мав хліб: ішов всі 
штири вугли кропив в хаті (вхідні двері і всі штири 
вугли в хаті). Під пахвою [ніс].  [...] [До хати вперше 
теж заходять з хлібом?] Тоже з хлібом входять так. Ну, 
йдеш, заходять до хати, то ідеш з хлібом до хати. Не-
сеш хліб і йдеш до хати. Господар [ніс хліб] на знак, 
шоб тримавсі хліб цілий час, на такий знак: зайшов 
з хлібом, шоб все був хліб в хаті з тобою. То він [свя-
щеник] праве, посвєщує хату, то на столі стоїть образ, 
дві свічки, хрест. Посвічує, потім малює хрестики на 
всіх чотирох кутах (коло дверей і коло вікна). [...] [Чи 
клали хлібину біля померлої людини?] На столі лежав 
тоди хліб, як приходив священик правити парастас. 
Отоди стояло три хліби. А так більше – ні. То круглі в 
нас пекли, то я пекла в таких банячках, як паска, але 
в більших таких. Три хліби. А тепер то вже оцьо всьо 
купує. Той хліб складали в кульочок і давали свяще-
никові. Він забирав собі: оддав оден дякови, а себі – 
два. В церкві як вже відправив парастас, а на другий 
день похорон, то вже в церкві хліба не ставили. Якшо 
він не правив вечір парастасу, а  на другий день був 
парастас і похорон, то ставили хліб. Перед похоро-
ном править парастас в хаті, то ставіт хліб. А вже на 
девіть день ставіт і на сорок день, і на рік ставіт хліб. 
А на сам похорон, як він, наприклад, нині вмер, вечір 
правив парастас, ставили хліб, то вже на другий день 
в церкві вже хліба не ставили. Править – тоді жертво-
приношення, на жертву. Правиться служба – то має 
бути хліб.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Боже, Боже, як я си 
нагадаю! Змололи те на пироги, намісила такої дерці. 
Або голубці робили. І з того пироги робили. А шо ж?! 
То був голод, то не було нічо’ після війни. А намоло-
ли ячменю, трохи взяла в миску таку: мама тріпала-
тріпала, шоб то трошки підсіяти, шоб то злетіло – ті 
вустяки, то всьо. А тоді то решта всьо і їли – всьо було 
добре і всьо було здорове. А брали в миску таку вели-
ку, шоб ту трохи відсіяти. І як хтіли відсіяти спочат-
ку, застелювали рідно, а там є такий-во півситок, а то 
було рушето таке велике, шо зерно пересівали, шоб 
відсіяти всі відходи. Грубші клітинки. Півситок мав 
такі трошки меньші, а  тоді вже  – сито густеньке: во 
шо муку сіють, то всьо ся лише (чи є який відход, чи 
шо). А як вже хтіли перше відсіяти, то стелили плахту 
і так-о чекали, куда вітер. І до вітру тим трісли: воно 
летіло, і ту полову віддувало. Там ше було в тому по-
вно. Отак було таке життє. Наварили теї каші якої-не-
будь, отакеї-во з меленого. Я си пам’ятаю. Боже, Боже! 

ЕТИКЕТ НАРОДНИЙ [Хто із членів сім’ї пік хліб?] Та 
звичайно, шо пекла баба. Найстарша пекла. А  вже 
[як] не могла, тоди вже котрась сі вчила: чи невістка, 
чи хто вже, тоди підміняла. А так то все баба – госпо-
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диня. [Чи вчили дівчат змалечку місити тісто?] Вчили. 
Ну, а бо як?! Хто потім сі навчит, як не навчит її мама 
змалку, як росте?! В  місті того, може, не було, а  на 
селі було. Та вчили і корову дояти, і всьо. Підростали 
діти – вчили: «І вчисі хліб замісити, і вчисі на пиро-
ги замісити, бо хто тебе потім навчит?». [Коли неві-
стка приходила до свекрухи, чи перевіряли, як вона 
вміє господарювати?] Так, то було і є дотепер. Є, шо 
подобається, шо прийме її свекруха, як рідну дитину, 
а є, шо як пес з котом – і всьо. Моя мама сама казала: 
«Боже, кілько я сі наплакала – пішла за невістку. Як я 
чекала (всі мали – дитина за дитиною була), коли б я 
пішла гет додому до мами наїлася хоть добре. Бо то 
не руш, то не бери, то не там поставила, там не так 
взєла». 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Пекли [на весілля коровай]. Та гос-
подиня, шо була на весіллю, шо готувала на весілля, 
то вона пекла коровай. [Колись] ше люди несли коро-
ваї. Пекли круглий, виробляли в таку більшу ринку. 
І виробили той коровай: там то якісь квіточки так, то 
пташку таку-во зробили. Але там на ті, шо були при-
краси на коровайови, то вже не з того тіста, шо ко-
ровай, – то вже прісне кісто. Прісне, без нічого, біле: 
воно не горіло, нічого. Такі були файні чи квіточки, 
листочки, чи пташечки якісь – во таке-во. Виробляли 
там таку гілочку з листочками. І  всьо  – замащували 
його. То вже тепер печут ті короваї, виробляют не зна-
ти з  чого. Його замащували, тоді мастили його вже 
тамте, яйцем всьо мастили. Дома [пекли коровай]. 
[Скільки пекли короваїв?] Основних – два. А такі, то 
ше несли люди так-во. Перше пекли: і хліб несли, то 
коровай круглий несли, то хліб пекли (бляху, дві) ті, 
шо йшли гості прошені. З родини ближшої, то несли 
по дві бляхи, бо хліба треба багато. Колись, то по дві 
бляхи, хто – одну, а хто коровай круглий ніс. [У який 
день пекли коровай?] Мені сі здає, шо коровай пекли 
в четвер. То в суботу вже його не пекли, в п’єтницю – 
нє. В четверь його пекли, бо в суботу не спечеш: тре-
ба, шоб він вистиг і був застоявсі трошки, не такий 
м’ягесенький. Повбирали тоди іше. [...] Не пекли один 
[коровай] – пекли з два, котрой ліпше вдасться. Бо той 
може сі не вдати, а той може сі вдати – котрой файні-
ши, той брали. То спекли два або навіть і три спекли: 
котрой вийде найгарніше. Бо то таке! Не раз, як ти ста-
раєссі, хочеш якнайліпше – вийде зле. То так є, я так 
на собі кілько раз переконалась. [Чи запрошували 
коровайниць?] В нас такого не було. Є таке по селах, 
шо просять, шо вона іде так, шо вона суто займаєсі 
тими короваями. То вже тепер такі є, шо замовляют – 
короваї печут. Вона всьо дає, і  та пече той коровай. 
А колись – де таке було?! Во спекли, прикрасили там 
трошки квіточками (якісь пташки, якесь  то) і  всьо. 
Там зеленим тим ше прибрали трошки і всьо. [Хто до-
помагав пекти коровай?] Приходили сусіда і родина. 
Сусіди близенькі отакі-во, хто є, і родина. Чужі такі – 
нє, тільки родина. [Чи могла вдова пекти коровай?] 
Казали, шо нє, шо вдові не можна за куму йти, шоби 
дитина не була нещасна, і  вдові не можна коровай 
печи. Но так казали. То мені сі здає, шо то замужні 
жінки робили, то не дівчата. Ше там дівчата ішли, то 
там помагали вже таке шось робити. [Чи жінки при-
носили продукти на коровай?] А  то то як з родини, 
певно, шо несли, кожна шось несла. Та і сусіди несли 
також. І сусіди, всі, і родина несут яйця, сметану, сир, 

молоко. Молоко вже не так, а сир, сметану, яйці, мас-
ло, маргарину, цукєр – всьо несли. Во до нас Гращучка 
йшла, то була не з родини, то вона ішла – і вона при-
несла шось з три пачки маргарини, десь з кільо цукру 
і ше шось. З голими руками не прийшла. Чужа люди-
на йшла. Найняла за господиню, як я робила весілля, 
і вона прийшла не з пустими руками. Там [на коровай] 
вже здобне тісто. То воно вже з файної муки дуже. Там 
вже давали і яйця (на хліб того не даєш), і масло дава-
ли – здобне таке, файне тісто. Жовтеньке, бо воно вже 
здобне тісто. Не таке-во прісне, як на хліб. [Скільки 
цукру давали?] Там як хто любив, як хто на смак. Не 
раз і паску печеш – хто любе чуть-чуть дати [цукру]. 
І так само то – давали на смак, як вже хто знає. Бо його 
потім їдят, а сильно солодке не будеш їсти. Ти до любо-
го тіста дай багато [цукру], то він не буде рости, бо цу-
кєр є тяжкий. [...] Коровай зранку рощиняли. Зранку 
розчинили, він покис. То тоже так само: во покис, і по-
дивилисі – вже кісто присідає – всьо, можна місити. 
Тоже місили, з чола капало, поки вимісили. Бо кісто 
тоди буде добре, і воно файне вдасться, як ти його до-
бре вимісиш. [Скільки тіста розчиняли на коровай?] 
Та вже знали, кілько. То не розчиниш так, як на хліб. 
Хто в ринці, хто в такій поливаній ринці. [Коровай] 
менший по об’єму, вужший, як то-во відро. [...] [Коро-
вай був зроблений одним «пляцком»?] Одним. То те-
пер так робіт короваї: печут ті шари і там то намащу-
ют – то не є ніякий коровай. Понакладают теї мастіги, 
там понавиробляют тих і лебедів, і всьо з теї. А то був 
так спечений, як паска: такий файний, і так виробене 
зверха, замащений, жовтесенький. [...] В нецьках чи в 
мисці [вимішували тісто на коровай]. В  мисці пере-
важно. Нецьки тримали не тільки на короваї, а ше й 
на пляцки. [У чому випікали коровай?] Отак у формі. 
Мали такі форми желізні, а як нє, то хто в банякови 
(баняки такі брали: з два чи три, кілько їх треба). Бо 
я кажу, шо ніколи не печут оден, бо котройсь може сі 
втріснути, може ся не вдати. А пекли два-три: котрой 
найгарніший – той забирали. Він так як паска: печеш 
в банячку, вона іде догори вся рівненька – і так само 
коровай. [Чи солили тісто на коровай?] Солили. Кож-
не тісто сі соле трошки. [...] Одна [жінка місила]. Якшо 
було в двох мисках – то дві. А як в одній мисці, от зви-
чайно, шо одна. І одна зачєла, і одна кінчала, бо вона 
вже чує під рукою, як він вже. [Якщо випікали три ко-
роваї, то їх по черзі саджали в піч?] Нє. Всі нараз. Та 
хто би по одному випікав, – всі поставила нараз. А як 
ше шось, може, де хліб ставили, то ше шось поставили 
і короваї.  [...] Насередині [короваю] хто квітку [зро-
бить], хто по боках якісь пташечки, то ту рожечки. 
Робили з прісного кіста, то то було жовте, а ті біленькі 
листочки. Бо воно не горит, прісне тісто. [Як назива-
ли ці прикраси?] Казали «гесиків понакручували роз-
маїтих». «Гесиків» чи «гейсиків». [...] Та то виробляли, 
на коровай ставили, то з прісного тіста такі пташечки. 
[Що ще пекли, крім короваю?] Пекли пляцки, медів-
ники. Та сухарі пекли. [Чим віддячували жінкам, які 
пекли коровай?] Їм потім після весілля шось давали. 
А  так їм не віддячували, гроші не платили. Там вже 
після весілля кликали: чи шось їм полишалосі, шось 
занесли всім, за то, шо помогли.  [...] Його [коровай] 
вигнітила файне, вигнітила, шоб він кругленький був, 
поставила його в ту ринку, а  він оди собі тільки на 
рівненькому, шоб він рівно підкисав, шоб був всьой 
рівний. В  нас пекли так і  печут  – всьой суцільний 
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нє. В четверь його пекли, бо в суботу не спечеш: тре

І
нє. В четверь його пекли, бо в суботу не спечеш: тре
ба, шоб він вистиг і був застоявсі трошки, не такий Іба, шоб він вистиг і був застоявсі трошки, не такий 
м’ягесенький. Повбирали тоди іше. [...] Не пекли один Ім’ягесенький. Повбирали тоди іше. [...] Не пекли один 
[коровай] – пекли з два, котрой ліпше вдасться. Бо той І[коровай] – пекли з два, котрой ліпше вдасться. Бо той 
може сі не вдати, а той може сі вдати – котрой файніІможе сі не вдати, а той може сі вдати – котрой файні
ши, той брали. То спекли два або навіть і три спекли: Іши, той брали. То спекли два або навіть і три спекли: 
котрой вийде найгарніше. Бо то таке! Не раз, як ти стаІкотрой вийде найгарніше. Бо то таке! Не раз, як ти ста
раєссі, хочеш якнайліпше – вийде зле. То так є, я так Іраєссі, хочеш якнайліпше – вийде зле. То так є, я так 
на собі кілько раз переконалась. [Чи запрошували Іна собі кілько раз переконалась. [Чи запрошували 
коровайниць?] В нас такого не було. Є таке по селах, Ікоровайниць?] В нас такого не було. Є таке по селах, 

М
[Скільки пекли короваїв?] Основних – два. А такі, то 
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[Скільки пекли короваїв?] Основних – два. А такі, то 
ше несли люди так-во. Перше пекли: і хліб несли, то 
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ше несли люди так-во. Перше пекли: і хліб несли, то 
коровай круглий несли, то хліб пекли (бляху, дві) ті, 
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коровай круглий несли, то хліб пекли (бляху, дві) ті, 
шо йшли гості прошені. З родини ближшої, то несли 
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шо йшли гості прошені. З родини ближшої, то несли 
по дві бляхи, бо хліба треба багато. Колись, то по дві 
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по дві бляхи, бо хліба треба багато. Колись, то по дві 
бляхи, хто – одну, а хто коровай круглий ніс. [У який 
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бляхи, хто – одну, а хто коровай круглий ніс. [У який 
день пекли коровай?] Мені сі здає, шо коровай пекли Мдень пекли коровай?] Мені сі здає, шо коровай пекли 
в четвер. То в суботу вже його не пекли, в п’єтницю – Мв четвер. То в суботу вже його не пекли, в п’єтницю – 
нє. В четверь його пекли, бо в суботу не спечеш: треМнє. В четверь його пекли, бо в суботу не спечеш: тре-М-
ба, шоб він вистиг і був застоявсі трошки, не такий Мба, шоб він вистиг і був застоявсі трошки, не такий 
м’ягесенький. Повбирали тоди іше. [...] Не пекли один Мм’ягесенький. Повбирали тоди іше. [...] Не пекли один 
[коровай] – пекли з два, котрой ліпше вдасться. Бо той М[коровай] – пекли з два, котрой ліпше вдасться. Бо той 
може сі не вдати, а той може сі вдати – котрой файніМможе сі не вдати, а той може сі вдати – котрой файні
ши, той брали. То спекли два або навіть і три спекли: Мши, той брали. То спекли два або навіть і три спекли: 
котрой вийде найгарніше. Бо то таке! Не раз, як ти стаМкотрой вийде найгарніше. Бо то таке! Не раз, як ти ста
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листочки, чи пташечки якісь – во таке-во. Виробляли 
там таку гілочку з листочками. І  всьо  – замащували 

Ф
там таку гілочку з листочками. І  всьо  – замащували 
його. То вже тепер печут ті короваї, виробляют не зна
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його. То вже тепер печут ті короваї, виробляют не зна-

Ф
-

ти з  чого. Його замащували, тоді мастили його вже Фти з  чого. Його замащували, тоді мастили його вже 
тамте, яйцем всьо мастили. Дома [пекли коровай]. Фтамте, яйцем всьо мастили. Дома [пекли коровай]. 
[Скільки пекли короваїв?] Основних – два. А такі, то Ф[Скільки пекли короваїв?] Основних – два. А такі, то 
ше несли люди так-во. Перше пекли: і хліб несли, то Фше несли люди так-во. Перше пекли: і хліб несли, то 
коровай круглий несли, то хліб пекли (бляху, дві) ті, Фкоровай круглий несли, то хліб пекли (бляху, дві) ті, 
шо йшли гості прошені. З родини ближшої, то несли Фшо йшли гості прошені. З родини ближшої, то несли 

Та вже знали, кілько. То не розчиниш так, як на хліб. 
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Та вже знали, кілько. То не розчиниш так, як на хліб. 
Хто в ринці, хто в такій поливаній ринці. [Коровай] 
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Хто в ринці, хто в такій поливаній ринці. [Коровай] 
менший по об’єму, вужший, як то-во відро. [...] [Коро
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менший по об’єму, вужший, як то-во відро. [...] [Коро
вай був зроблений одним «пляцком»?] Одним. То те
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вай був зроблений одним «пляцком»?] Одним. То те
пер так робіт короваї: печут ті шари і там то намащу

Ф
пер так робіт короваї: печут ті шари і там то намащу
ют – то не є ніякий коровай. Понакладают теї мастіги, Фют – то не є ніякий коровай. Понакладают теї мастіги, 
там понавиробляют тих і лебедів, і всьо з теї. А то був Фтам понавиробляют тих і лебедів, і всьо з теї. А то був 
так спечений, як паска: такий файний, і так виробене Фтак спечений, як паска: такий файний, і так виробене 
зверха, замащений, жовтесенький. [...] В нецьках чи в Фзверха, замащений, жовтесенький. [...] В нецьках чи в 
мисці [вимішували тісто на коровай]. В  мисці переФмисці [вимішували тісто на коровай]. В  мисці переФважно. Нецьки тримали не тільки на короваї, а ше й Фважно. Нецьки тримали не тільки на короваї, а ше й 
на пляцки. [У чому випікали коровай?] Отак у формі. Фна пляцки. [У чому випікали коровай?] Отак у формі. 
Мали такі форми желізні, а як нє, то хто в банякови ФМали такі форми желізні, а як нє, то хто в банякови 
(баняки такі брали: з два чи три, кілько їх треба). Бо Ф(баняки такі брали: з два чи три, кілько їх треба). Бо 
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розчинили, він покис. То тоже так само: во покис, і по
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розчинили, він покис. То тоже так само: во покис, і по
дивилисі – вже кісто присідає – всьо, можна місити. 
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дивилисі – вже кісто присідає – всьо, можна місити. 
Тоже місили, з чола капало, поки вимісили. Бо кісто 
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Тоже місили, з чола капало, поки вимісили. Бо кісто 
тоди буде добре, і воно файне вдасться, як ти його доЕтоди буде добре, і воно файне вдасться, як ти його до
бре вимісиш. [Скільки тіста розчиняли на коровай?] Ебре вимісиш. [Скільки тіста розчиняли на коровай?] 
Та вже знали, кілько. То не розчиниш так, як на хліб. ЕТа вже знали, кілько. То не розчиниш так, як на хліб. 
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один.  [...] Коровай міртою прикрашали: запихают ту 
мірту, то ше шось, шо там на городі є. [Чи було так, що 
коровай дуже розростався в  печі, і  його важко було 
витягти?] То хіба як забагато кіста, інакше не міг ся 
розрости. Якшо положила, не вгадала точно так (но 
вона вже руку має набиту – знає) тіста, більше, то тоді 
не можеш добути. І так є і з паскою не раз: «Ой, та то 
нє, то вже так добре тіста. Положу ше трошки більше». 
А вона так вийде, шо тобі ся зробе таке, як на грибови 
капелюх – і не можеш тоди витрасти з баняка. Боже! 
Мучишсі, нім то, шоб не відірвати, нім то добудеш. [...] 
То-то несли ті короваї, як колесо від колесні, таке-во, 
шо орали. То говорили так: «Не могли коровая добу-
ти, то мусили на склепінню цеглу на боках повитяга-
ти». В нас такого не бувало. Десь по сусідстві, кажуть, 
п’єц розбирали, бо такого завалили, шо не могли [ви-
тягти]. [На весіллі коровай] стояв аж до кінцє, а потім 
вже його різали і роздавали. А так він стояв на столі 
перед молодими до кінця. Староста різав його отак, як 
торт ріжут, отакими-во скибочками так навколо. [Чи 
танцювали з короваєм?] Було, було. То я вже памітаю, 
шо з коровайом гуляв староста. Бо староста ніс коро-
вай – він гуляв, приходив. Вже як прийшли зі шлюбу, 
вже тоди гуляв з  цілим [короваєм]. [Коровай] всьой 
різали навкола, до дна. [Староста ніс коровай на вікові 
з діжки?] Нє, вічко – нє. Під ним було підложене таке, 
шоб не вимазавсі, з  картонки отакої-во кришечка. 
А навкола був обвернений білим папером тоненьким, 
бо сі вимаже. [...] [Коли коровай спекли, то] винесли 
там де, шоб не засох, до комори. В  хаті не тримали. 
Виставили, чи там якусь кладовку таку мали, шо там 
стєлажі поставили. [...] [Що ще на весілля пекли?] Пе-
кли звичайний хліб. Хліб не прикрашали. Звичайний 
хліб пекли: пекли і такий білий, і пекли сірий (бо хто 
любе чорний хліб). [...] Батони печуть собі. Хто тепер 
вже заказує, а перше, то пекли си сами батони на ка-
напку – на всьо пекли. Маленькі, во на бляхи штири-
п’ять накрутили і пекли. А тепер вже заказують всьо. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Знаю, шо не було даху в сінех, ше 
в старій хаті. То стояв згори такий комин великий: 
він згори починавсі, то то аж догори було видно (там 
не було закрито дошками нічо’). То там в тім комині 
чипали і шинку, і ковбасу вудити. Таке, шоб було аж 
доверха. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Як 
пекли балабушки на Андрія?] Прісненьке тісто. Кру-
гленьке таке. Во як пончички такі наставит на бляшку, 
і всьо. Тоди дівчата колись так псам давали. І то ки-
дали. Каже: «Котрий скорше пес вхопе, куда понесе – 
туда піде дівка замуж». То правда. [Чи від якості води 
залежало, яке вдасться тісто?] Ну, певно, шо так – яка 
та вода: тяжка чи шо. Переважно печут прісний хліб 
тілько на такі балабушки. І печуть такі самі балабуш-
ки на причастіє, коли причащаються. Прісний хліб – 
ні соли, нічо’. Прісний – нездобне пісне тісто і несо-
лене. Там чуть-чуть підсолене. Та й хліб не солиш 
дуже багато. Бо шо б не робила, там який пляцок чи 
шо, то все рівно пучку солі даєш – воно інакший смак 
має зара’ трошечки. [...] До Різдва во пекли ті струц-
лі. Струцлю пекли на Різдво, здавна так пекли. Пше-
ничні [«струцлі»]. Переплетені. І його так закладают 
одне на друге. [Одну «струцлю» пекли?] Та де одну 
пекли?! Більше спекли. Бо шо ж то є, як є сім’я, то не 
пекли якусь на якийсь знак одну, шо там має бути, 

а з’їдали, їли їх. Вмре хто – тепер вже купуєш, а пер-
ше – де? Вмерла мама, то я пекла в трох баняках: так як 
на парастас, так як паску – в три баняки хліба клала, 
в п’єцу пекла. Пекла на похорони і на дев’ять день, і на 
сорок день, і на річницю – по три хліби. А тепер вже 
купую. То вмер чоловік півтора року [тому], тепер вже 
купую хліб: то даю три хліби чи три струцлі ті плете-
ні, чи ше шось. В нас так не несут, там туда по селах 
несут більше таке-во всьо і цукерки. А в нас переваж-
но – хліб. [...] В нас ше гадали на урожай. Як сіли їсти, 
і брав господар першу ложку куті, то не їли, не брали 
відразу її, а він колись кидав її до стелі. Кинув до стелі, 
а тоди рахував: шо сі вчіпило зерен – тілько буде копів 
урожаю (шо сі пшениці вчіпило до стелі). 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Як 
печуть паску?] Як ти не робиш з охотою і з молитвою, 
так до того, то тобі сі ніколи не вдасть. Зітхни до Гос-
пода, шоб ті допоміг так. Я  сама мішу чи шо, кажу: 
«Господи, допоможи, шоб сі вдало!».. Тілько з молит-
вою і з надією до Бога. Я во ставила, в печи перехрес-
тила і всьо. Дехто пише. Та я вже не виджу: «Христос 
воскрес»  – от букви поскладаю з прісного кіста. То 
яйцем помажете, а воно біленьке те, воно не горит, не 
гнітиться біленьке прісне кісто. [...] А ше колись давно 
паску несли на плечах в рядні святити до церкви. Де 
в нас таке: во маленьку в кошичок. Ше печеш велику, 
а святити все маленьку я печу, в горнятку літровому. 
[На Великдень] паску печут і хліб. Хто яку має муку. 
Простенький звиклий хліб собі печут так: чи на праз-
ник, чи на свята, бо буде шо з родини прийде хтось 
більше, шоб не купувати, то си спечеш звиклий про-
стенький хліб. 

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ [Чи пекли паляниці з маком?] Так, так. Хто хоче 
отак на Спаса, то робіт, на Чесного Хреста (во восе-
ни, в  вересню)  – з  маком, коли піст. Дасть трошки 
[маку] в тісто, а потім мак треш окремо. Я палницю 
ту мішу: квасного молока, трошки соди піттєвої, солі, 
з одно яйце. І замішу так легенько незабито, бо вона 
буде тверда, як буде забита. І ті палниці, вже як кухня 
пристигне во (бляти в кухні), і  я їх на кухню кладу. 
Так помаленько на два боки обертаю на такому леге-
сенькому вогню. А потім ше положу в братвуру, шоб 
вони дійшли. Тоді вже ті палниці як вистигнут, намо-
чу маку стакан. Той мак напухне. Той мак макогоном 
так, як на кутю, втру, і тоді ті палниці так дрібнень-
ко ножиком вріжу. Даю цукру туда. Хто ше любе мід 
(я меду ненавиджу, не люблю меду), то ше меду дают. 
І так ті палниці з цукром. [Що печуть на Спаса?] На 
Спаса переважно то пісний. То ж піст на Спаса. То я 
на Спаса роблю ті палниці з маком. 

ПОСУД, НАЧИННЯ Як град, як ішла во бура і гриміло, 
блискавиці дуже, то виносили ту коцюбу і ту лопату, 
шо хліб пхали. Клали їх навхрест і так-во руки скла-
дали, і так хрестили: «Господи, відверни!». І так хрес-
тили, звідки та хмара іде. [...] [Де зберігали борошно?] 
У нас на муку навіть є така дерев’яна пачка. В хаті, як в 
коморі, а де вогко було, як колись дерев’яні, то там вог-
кості не було; то як в мурованій хаті, то є вогкість, то 
не так – то нагорі [борошно зберігають], а так – в ко-
морі. Отам ота друга стара хата, то наша, ше мамина, 
хата стара – то в коморі стояла. То є така пачка і криш-
ка така на завісиках – до верху відкривалась. І надвоє 
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[На Великдень] паску печут і хліб. Хто яку має муку. Е[На Великдень] паску печут і хліб. Хто яку має муку. 
Простенький звиклий хліб собі печут так: чи на празЕПростенький звиклий хліб собі печут так: чи на праз
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перегороджена: ту біла-біліша мука, а  ту  – темніша. 
І ту брали ту: на пиріг, на шось таке-во спечи – пам-
пухи якісь чи шось.  [...] Ті кадовби були, і  то було з 
верби видовбане (ше є нагорі два): він то такий довгий 
був високий – то-то на зерно зисипати робили. Може, 
де хто мав менший і муку зберігав, бо в дереві добре 
зберігати муку.  [...] [Тісто розчиняли в діжці?] Так. 
Вона була так, як бочка роблена: вдолі вона була така 
ширша, а догори вона сі сходила на вужчу. Із клепки – 
так, як бочку робиш (от дерев’яну на капусту; колись 
вогірки солили), так само і то робиш. Вона десь до пів-
метра. То та бочка була вдолі вужша, і обручі так: вдо-
лі був оден, посередині – другий, а вверху, де вже вуж-
ше, – третий. І тоди з дерева була кришка на ню зро-
блена, а обводочок навкола на тій кришці був з липи. 
Липа файно гнеся, та здерта така. І  накривалася та 
бочка. Рощинивись  – вона кисла. Дивиссі  – вже та 
рощина присідає. Поки кисне, а як вона вже викисла, 
вона присідає. Присіла – вже тоди місили хліб, і всьо. 
[Кришка з діжки називалася] «вічко». Не мала ніякої 
дзюрки – суцільна. Декотра була суцільна, а так, шоб 
її брати (так-о пальцями не брати за край за той), то 
декотра мала зверху такую як така ручечка вчепена: 
ту квадратове взявесь, підніс – і всьо. А декотра так, 
то брала тілько пальцями за крайочок, підносила. [На 
скільки літрів була діжка?] Еге! Була, може, й більше, 
як на відра два. Так була. Бо замісиш хліб, воно буде 
рости, і рощина буде би зверха – вона була більша. За-
місиш – так поза пів накисало. І вже тоді виробляли 
чи в ті кошички, чи так. [...] [Тісто рукою розводили?] 
Може, рукою розімнєли. То як шось трошки робиш, то 
можеш таке як збивати там трошки, якийсь батон чи 
шо. Та були такі деревляні копистки (я ше маю). А так, 
то, може, рукою, бо там заквас вже сі розійде, а так ру-
кою ти чуєш, як рощиняєш, яке воно там. [...] [З яко-
го дерева робили діжку?] Дехто мав і з дуба. То то як 
така з сосни зроблена з такої, хоть і пекли шотижня 
(за тиждень-півтора той хліб), а дубова вже, як була 
добрим майстром зроблена, файна така, то вона сі не 
розсихала, а та потрафила сі розсохнути. А як постоя-
ла більше тижня (півтора до двох), і вона намокає, по-
тім висихає та клепочка, і треба їм пекти хліб, то вже 
треба поставити в миску, налити води, шоб вона затіг-
нула. Вона знов затягуваласі, але... В теплі, коло п’єца 
[стояла діжка]. Так, як хліб кис, – коло п’єца в теплі. 
[Коли вона порожня була,] її винесли і в коморі так 
поставили. Майстрі-боднарі, шо вміли робити бочки 
всьо, то вони робили. [...] Маленькі робилися бочеч-
ки на сир. Сир солили, навіть як мали масло (тримали 
по дві-три корові). Сир насолили – так його клали на 
зиму: тоже так під камінь, як капусту, того сира насо-
лили. Як зробили масло, грудку чи дві, і те масло взи-
мі брали, як був піст. То того сира солили і так межи 
той сир клали масло. А тоді всі були бочки під кону-
сом. Я не пам’ятаю рівненької бочки. І та бочечка на 
сир була десь більше, як на ведро, на півтора. [Діжка, 
у якій розчиняли тісто, називалася] «пікна діжка». [...] 
Випарували любу бочку. Любу бочку купиш нову, шоб 
її чи на капусту, чи на шо, – ніколи ти так не будеш 
її відразу брати. Брали, наливали окріп, кидали туда 
камінь або цеглу і накривали: так з два-три рази ви-
пали – тоді вона шоно була придатна. Нагріли той ка-
мінь чи цеглу (переважно цегли кидали – каміня було 
менше), кинули, то воно там так як кипіло, як влила 
гарячої води. І відразу накривали якимись куртками 

чи лахами, чимсь накрили (чи клійонкою ше), і воно 
там шипіло, парило. І так робили нову з два-три раза, 
бо ніхто з нової бочки зара’ не пік. [Чи було чути за-
пах від соснової діжки?] Нє, нє. Як вже її випарила, то 
вже не було. Навіть і ту як з дуба зробити таку, то вона 
буде гірчити, буде гірка. А та віддає сосною. Гірч буде 
віддавати з дуба.  [...] Казали, шо діжку на хліб ніхто 
не позичає.  [...] То то всьо вичищали [пікну діжку], 
виносили на сонце і всьо мили [на Чистий четвер]. 
Кажуть, всьо виганяли нечисте: вичищали, виносили, 
вимили. І кошичок, як колись святили, – всьо в Вели-
кий четвер помили-помили, повичищали всьо. Каже: 
«Вичищай всьо від нечистої сили». [Як часто мили 
діжку?] Після каждого разу. Та не помиєш, хліб всьой 
не вишкребеш, то воно засохне, а потім будеш міси-
ти хліб, то ж рукою місиш – позаганяєш скалки (та з 
хліба таке-во як зайде за пазур). Ми зробили, лишали 
вже потім ту те тісто, шо замішане, на закваску його 
лишали. І  на ньому вже не дріжджі, а  вже сирватку. 
Воно розкисло, за тиждень так як би присохло. Тоди 
його розпарили – і на тім робили ту закваску, на тім 
хлібови. [...] [Чи пускали пікну діжку на воду, якщо не 
могли знайти утопленика?] Я то так чула, то повідали, 
но я не знаю, чи в нас таке робили. Но я чула, шо так 
робили. Кажут, шо як вона буде пливала (вона не то-
писі, та бочка), буде пливала-пливала, і на тому місці, 
де він буде, вона буде так крутиласі на місці. А чи так, 
чи нє, то не знаю. Но так говорили. [...] [Чи забирали із 
собою хлібну лопату, діжу, коцюбу, коли переходили 
в нову хату?] Всьо зи собою забирали. Її  [лопату] не 
клали – вона все стояла сперта. Не положиш її, бо там 
ходиш, то є і пісок, і шось – вона так-о до стіни стоя-
ла все сперта. [З якого дерева робили хлібну лопату?] 
Та, видно, з сосни, з дошки. Коцюба не раз переважно 
горіла, а лопата – нє. Коцюба то пхалась в воду. А вже 
потім він мені зварив желізну. А так поставила відро, 
як коцюбою вигортала деревіною.

с. Ямне
Записав А. Зюбровський 6 липня 2012 р.  

у с. Ямне Кам’янки-Бузького р-ну Львівської обл.  
від Савчин Ганни Онуфріївни, 1923 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Молодий приїздив з коровайом. 
А тоди від молодої тоже, то-то в ксьондза ті короваї в 
церкві зіставили. [У церкві лишали той коровай, який 
пекли в молодої?] Так. [Хто пік коровай?] В себе вдо-
ма який пекли. Брали господиню (та, шо там до стола 
подавала, помагала всьо), і вона пекла. [Їй хтось допо-
магав?] Нє, сама господиня. Господиня і мама спекла 
коровай  – яка мука була, таку і дали. Мололись-мо 
жито і пшеницю докупи. То давний час, то тепер та-
кий добрий час. А колись, за мого життє, то ми біди-
ли. [Коли розчиняли тісто на коровай?] Як сі пік хліб, 
то трошка так зіставлялося. Колись то була діжка 
пікна, така велика, шо сі хліб пік. І тоди з того ж роз-
чиняли рідко. Дріжджей мало було колись: і  давали 
то дріждже і то тісто – і він там ріс файно. А тоди ше 
замішили на густійший. І так пекли. [У який день пе-
кли коровай?] Значит, як завтра весіллє, то вже нині 
був готовий. Зранку [розчиняли] – на молоці. В діжці 
[місили]. А тоди вже викладали у блєшку (були такі 
кругли). І тоди взєла трошка води і трошка цукру – 
розійшовсі цукєр. Так зверха-зверха помастила коро-
вай  – він сі так файно загнітив. Але тоди вже пісне 
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його розпарили – і на тім робили ту закваску, на тім 
хлібови. [...] [Чи пускали пікну діжку на воду, якщо не Ехлібови. [...] [Чи пускали пікну діжку на воду, якщо не 
могли знайти утопленика?] Я то так чула, то повідали, Емогли знайти утопленика?] Я то так чула, то повідали, Ено я не знаю, чи в нас таке робили. Но я чула, шо так Ено я не знаю, чи в нас таке робили. Но я чула, шо так 
робили. Кажут, шо як вона буде пливала (вона не тоЕробили. Кажут, шо як вона буде пливала (вона не то
писі, та бочка), буде пливала-пливала, і на тому місці, Еписі, та бочка), буде пливала-пливала, і на тому місці, 
де він буде, вона буде так крутиласі на місці. А чи так, Еде він буде, вона буде так крутиласі на місці. А чи так, 
чи нє, то не знаю. Но так говорили. [...] [Чи забирали із Ечи нє, то не знаю. Но так говорили. [...] [Чи забирали із 
собою хлібну лопату, діжу, коцюбу, коли переходили Есобою хлібну лопату, діжу, коцюбу, коли переходили 
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таке тісто, ше довкола таку робили косу і так клали 
на коровай. І  вже дивилисі, шоб файний спік. [Які 
ще прикраси робили на коровай?] Ніц, тілько зроби-
ли таку квітку насердині. А  як вже несли, то квітки 
запихали во вже з города, котрі цвили файне. [Коли 
саджали коровай, то він єдиний пікся?] В п’єці – єди-
ний. Годину [пікся]. [Як визначали, що коровай уже 
готовий?] Так меньше-більше. Хто мав годинник, то 
дивилисі на годину. То соломинки сі втромлєє тоди, 
коли він росте  – ше нє в п’єцу. Але коли пхали до 
п’єца, то вже з  тею соломкою. [Чи коровай міг роз-
ростатися в  печі так, що його не могли вийняти?] 
Ну,  так. Як сі купа наклало. Але вже меньче-більше 
сі знало, же треба но трошки, жеб він виріс догори 
троха. [Де зберігали коровай до весілля?] Хто мав ко-
мору, то в коморі. А  як так не мала, то я собі місце 
звідала: в хаті десь його поставила на лавці. [Що ще, 
крім короваю, пекли на весілля?] А сухарі пеклись-мо 
ше, пекли бунзики. А-во та як тепер булки. Маленькі 
такі бунзики. А  всередині повидло. Мастили зверха 
маслом, садили в п’єц. Аж вже на стіл тоді витєгали. 
Ше там хто мав мід, то полівав зверха – і так вже на 
тарілки там. Робили рогачку. А  на рогачку молодий 
брав свахи дві. То вони вже сухарі брали і горівку чи 
там шо хто мав: і пиво, і горівку. Поставили стіл, на 
стіл ставили сухарі, як приїхали до молодої. На ро-
гачку давали сухарі і горівку – там годилися: молодий 
годився, кілько він має за молоду заплатити. [...] Пер-
ше їдять молоді [коровай]. Перше беруть молодята, 
а  тоді іншим дають. [Чи солили тісто на коровай?] 
Солисі, тілько мало – цукєр сі дає. 

ХЛІБ З білої [муки пекли хліб]. З разової ніхто короваю 
не пік. А хліб, то зі житної муки, і такий чорний, мож-
на казати. Жито мололи на жорнах і  пекли хліб.  [...] 
[Чи часто пекли хліб?] Як було з чого. За німців, то не 
було навіть. Моя мама ше ходила до Стоянова за хлі-
бом. То там збіжжє мінєла (якусь брали хустину, 
блюзку – і так мінєли). Була моцна моя мама і прине-
сла двайці п’ять кіля. [Де в хаті зберігали борошно?] 
Я мала хату і сіни. І то в сіне. В мішку [зберігали]. [Чи 
казали, що краще в скрині зберігати борошно?] Та як 
хто має скриню, хто богатіший. Я тримала муку в міш-
ку. І  ґрис, і  муку  – тілько не разом. Бо в скрині так: 
привіз, а насипав в скриню, а як душно, то навіть сі 
хроби. А мішок має віддих. [...] [Коли не можна пекти 
хліб?] Люди то говоріт, шо, значит, в п’єтницю хліба не 
можна печи. Але люди печут. І я пекла. А в неділю не 
можна печи, бо то є неділя. [...] Печут паланиці. Пала-
ниці – місисі та, як на пироги, мігенько. І то на кухню 
кладу. Я сама тепер-во, як мені хліба вже не стає чи як, 
то я замішу. Палениці добрі, як є мак. З чісником, з ма-
ком. Подробити ті палениці, з маком вимішати – пер-
ша кляса їсти. На кухні [печуть].  [...] То-то підпалок 
пекли, як палили на хліб. А ше хліб не готовий, то-во 
наробили, і  «підпалок» то-то називали: во зробили 
таку паленицю, зверха посолили, поробили дзюрки – 
і  туди під вогонь (так трошка відсунули). То-то під-
палок, то коли хліб. А палениці – на кухни. Як хліба не 
ставало, то тоди замісили і спекли. Поки хліб, значит, 
то їли паленицю. [«Палениці» були житні чи пшенич-
ні?] Яка мука була. Поташ сі дає до теї палниці. Треба 
паленицю, ту, шо я печу, квасного молока і тоди трош-
ки посолити. Добре посолили підпалок той, шо як сі 
хліб пік. То то ше й тепер то моя сестра пече. Посоли-

ли, а зверха, як вже сі спекла, чісником мастили. Ну, 
хто любе, той цибульою. Той підпалок чісником мас-
тили і, мо’, там з борщем чи капусняком їли. А ту пале-
ницю, шо я, то з молоком добре пити було. І з маком 
я все... Тепер мак ріжут, то маку навіть не сію. Тамтой 
на дріжджу був – підпалок. А так як я маю квасне мо-
локо, то той ліпший, бо я трошки дам поташу і квасне 
молоко, то він добрий такий, м’ягкий, файний мені сі 
спече. [Що використовували замість дріжджів?] Як 
той хліб сі пекло, то така грудка зіставлєлосі тіста. 
І воно собі там в діжці тій пікній росло-росло. А по-
тим, як вже дріжджей не було, то так рощинєли, дава-
ли сирватку. Хто мав корову, і на сирватці – то так на-
кисло, як на дріжджу. Та те тісто то і тиждень в діжці 
було. І воно собі там так робило, бухтіло. Та там шо-
тиждень пекли хліб. [Чи додавали в тісто хміль?] Нє. 
Картохлю [картоплю] – так, але варену. [Для чого до-
давали картоплю?] Хліб ліпший, хліб буде пухкий. На-
віть як і дріжджи було мало, то не раз втерла-м тих 
(але варених) картохлів: на терці натерлам – і туди. То 
хліб такий пухкий був, файний. Насіннє – нє [не до-
давали до тіста]. Кмін хто любе, то так. Кмін всереди-
ну дав дехто, хто любив то-во. Я то не любила: не ро-
била і не любила то. Хліб – то значит хліб, і він пахне 
хлібом – їден запах. Я не могла там давати нічого. [За-
кваску на хліб робили звечора?] Та. Стояла [цілу ніч]. 
Хто мав молоко, хто мав сирватку, всипав муки до 
того і  взєв тойого тіста  – розробив нарідко. А  коли 
вже то зачєло робити, то давали вже муки більше і гус-
тіше замісили. Розчинєти на хліб, як сметана. Густа 
сметана. [Якої температури мала бути вода?] Тепла. 
Горєчою [водою] не можна, бо сі хліб запарує і він 
лийкий. [...] [Скільки треба місити тісто?] Годину. Той 
хліб буде пухкий, як сі година місе. Можна і менше. 
Але ше як я пекла, то я все місила годину. І той хліб 
потім він такий пухкий, файний. [...] Колись пішла-м 
на базар, а там плів такі кошички зі соломи, круглі. То 
я взєла собі з штири кошички і взєла мукою посипа-
ла – і тоди в кошичок, в кошичок. А як вже до п’єца 
пхати, то я мала лопату. І я той кошичок на лопату (ло-
пату посипала мукою), і так перекинула-м – він сі ви-
кинув. А тоди мала зимну воду, і ше довкола. Він та-
кий потім зачервонівсі, бо там ше мука була. То в ко-
шичках був дуже файний хліб. [У  який кут печі са-
джали першу хлібинку?] Взад пхала-м. Як попало. 
Перше два пхала, а  тоди знов два. Перехрестила-м і 
так садила. Я так рукою зверху і казала: «Во ім’я Отца 
і Сина і Святого Духа». [...] До жнив сі рихтували, то 
вже спекли хліб. І тоди ішли на Петра. До Петра спе-
кли хліб. Як завтра Петра, вже на другий день ішли на 
жнива, вже йшли жєти. До Петра з нового [зерна пе-
кли хліб]. Ми пішли нажєли на жмені, а тоди повізали, 
змолотили ціпом. І тоди висушилосі так. Чи жито, чи 
то пшениці. Жито! В нас жито більше, в нас така добре 
землє. В  нас самий пісок такий-во, то в нас більше 
жита, в нас пшениці було мало. [Чи можна заходити 
до хати чи виходити, коли хліб саджають у піч?] Та, би 
не виходити. Бо як хліб наросте добре, а  посаджєїсі 
в п’єц, а як сі запирає хата, то, значит, хліб сі стрісає, 
і хліб сідає. А так, значит, запре і не ходе. [Якими дро-
вами краще піч палити, коли хліб пекти?] Дубовими, 
бо вони так нагарают. Але я палила, як мала. Запалила 
сухими сосновими, а  тоди, другий раз, докидала ше 
такі дубові. І тоди вже нагару згорнула в п’єцу вогонь, 
вигорнула, а  тоди пхнула руку так-о в  п’єц: як дуже 
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я взєла собі з штири кошички і взєла мукою посипаМя взєла собі з штири кошички і взєла мукою посипа
ла – і тоди в кошичок, в кошичок. А як вже до п’єца Мла – і тоди в кошичок, в кошичок. А як вже до п’єца 

Ф
гачку давали сухарі і горівку – там годилися: молодий 

Ф
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Хто мав молоко, хто мав сирватку, всипав муки до 
того і  взєв тойого тіста  – розробив нарідко. А  коли Фтого і  взєв тойого тіста  – розробив нарідко. А  коли 
вже то зачєло робити, то давали вже муки більше і гусФвже то зачєло робити, то давали вже муки більше і гус
тіше замісили. Розчинєти на хліб, як сметана. Густа Фтіше замісили. Розчинєти на хліб, як сметана. Густа 
сметана. [Якої температури мала бути вода?] Тепла. Фсметана. [Якої температури мала бути вода?] Тепла. 
Горєчою [водою] не можна, бо сі хліб запарує і він ФГорєчою [водою] не можна, бо сі хліб запарує і він 
лийкий. [...] [Скільки треба місити тісто?] Годину. Той Флийкий. [...] [Скільки треба місити тісто?] Годину. Той 
хліб буде пухкий, як сі година місе. Можна і менше. Фхліб буде пухкий, як сі година місе. Можна і менше. 
Але ше як я пекла, то я все місила годину. І той хліб ФАле ше як я пекла, то я все місила годину. І той хліб 
потім він такий пухкий, файний. [...] Колись пішла-м Фпотім він такий пухкий, файний. [...] Колись пішла-м 
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хліб такий пухкий був, файний. Насіннє – нє [не доЕхліб такий пухкий був, файний. Насіннє – нє [не до
давали до тіста]. Кмін хто любе, то так. Кмін всередиЕдавали до тіста]. Кмін хто любе, то так. Кмін всереди
ну дав дехто, хто любив то-во. Я то не любила: не роЕну дав дехто, хто любив то-во. Я то не любила: не ро
била і не любила то. Хліб – то значит хліб, і він пахне Ебила і не любила то. Хліб – то значит хліб, і він пахне 
хлібом – їден запах. Я не могла там давати нічого. [ЗаЕхлібом – їден запах. Я не могла там давати нічого. [ЗаЕкваску на хліб робили звечора?] Та. Стояла [цілу ніч]. Екваску на хліб робили звечора?] Та. Стояла [цілу ніч]. 
Хто мав молоко, хто мав сирватку, всипав муки до ЕХто мав молоко, хто мав сирватку, всипав муки до 
того і  взєв тойого тіста  – розробив нарідко. А  коли Етого і  взєв тойого тіста  – розробив нарідко. А  коли 
вже то зачєло робити, то давали вже муки більше і гусЕвже то зачєло робити, то давали вже муки більше і гус
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пекло, то я ше трошки хліба чекала-м. А як так нор-
мальне (то вже така моя міра була), то я тоди саджєла. 
[Чи можна було заглядати в піч, коли хліб пікся?] Нє. 
Я не заглідала. Бо я мала міру: як пхнула, я не загліда-
ла. Але я сі подивила на годинник, же вже година до-
ходит, то я вже тоди сі, як вже файне загнітив, то я ше 
пхала-м газету, якийсь папір, жеб мені верх не згорів. 
Бо не раз, як були ті дубові патики, то верх добре на-
піксі. [...] То як сі добре не напалит [піч], то так їден 
бік, як такий бохунець, так як грудка вилізе. То як сі 
добре не напалит. [...] Хліб як сі витігне, свіжого хліба 
не можна краяти, бо пара вийде, і він так як липкий. 
Як хліб сі спече, то треба, жеб той хліб хоть годину-
півтори вистиг. А  так свіжий хліб як з п’єца взєти, 
а вкраяти – всьо: він вже буде так-о липкий. Горєчого 
хліба не можна їсти. Але то не все зашкоде. Можна 
їсти, аби пари не було. А з парою то не можна. Ту-во 
була їдна така, моя сусіда – пекла хліб. І поки хліб, то 
взяла на підпалок. Пекла підпалок. Але хтіла їсти і взє-
ла той підпалок, і  з’їла. Але влупила, ше пара була. 
Вона наїласі. Я шось до неї, бо то сусіда моя. Я прихо-
джу, а вона кричит: з чого їй так всередині болит?! Я сі 
дивлю, кажу: «Павліна?!». Вона сі диви: «То ти Ган-
ка?!» – «Я! Шо то ти: палиш в п’єцу, шо тобі сі стало?». 
Вона каже: «Я підпалка сі наїла». Я кажу до неї: «Маєш 
квасну сметану?». Вона каже: «Маю».  – «Маєш цу-
кєр?» – «Маю». – «Бери, – кажу, – до теї квасної смета-
ни сип цукєр, колоти лижкою. Колоти, добре колоти 
і всьо теї півлітри сметани випий!». Вона каже: «Та де 
я вип’ю?!» – «Мусиш!» – кажу. І я так стою, і вона ту 
півлітру (але купа цукру, на половину: так як теї сме-
тани, так і того цукру). Вона то випила. Може, ше з 
десіть мінут, і каже до мене: «Вже мені влегає». Во я 
там посиділа десь з годину, дивлюся, вона вже смієсі. 
Я кажу: «Шо?». Вона каже: «Ти знаєш, вже мене не бо-
лит!». А тепер то лікарства якісь мають. Но але шукай 
за доктором. А сметана і цукєр, то воно помагає. Але 
якби ше було дріждже на той час, то мона дробку 
дріжджів. Але як нема, то цукєр і сметану пити. [Чи 
міг хліб у печі тріснути?] Було так, бо як ненапалений 
п’єц. Я то знаю, же як сі не напалит добре в п’єцу. Як сі 
добре напалит, зара’ дух хапає, і він [хліб] не має часу 
тріснути, бо він сі пече. А так, то так як кисне. [Чи бу-
ває в хлібі «закалець»?] Ну, бо він не викисне, він до-
бре не викисне до свеї міри. Він як викисне, а тоди ше 
росте, то він добрий. [Як виглядав той «закалець»?] 
А-во чорний такий, як палец, довгий. Во закалец чор-
ний, той хліб буде, як хліб – пухкий, а той закалец буде 
таке тверде, лейке. Годину [пекли хліб]. Я знаю, же як 
нема години, то хліб сирий. Ну, то там вже як напалєт, 
як хто. Та і я не раз, як я вигорну, а вже тверда, то я 
попробую. Але я точно знаю: годину хліб. Ну, ше за-
лежи яка блєха. Як я мала малі блєшки, то я знаю (пів-
блєшки ше накладала-м – він виріс на цілу), то то го-
дина. А  як люди мали великі блєхи, то тре’ дві шоб 
пхали. [...] Сам [хліб] сі не переверне. Часом є так, як 
блєха сі не замастит добре, то треба всьо їдно їх з блє-
хи перевертати, бо зара пара там  – і  довкола мокре. 
[Чи мастили чимось хліб, коли витягали з печі?] 
Я мастила скірку, шоби була м’ягенька. Я не така бога-
та: як пішла до Камінки, купила кавальчик солонини. 
То я зіставила, то я знала, же я буду хліб пекла, то я 
тоди наверха вкраяла-м кусочок і помастила хліб, – то 
скірка мігенька. Але таке-во шось, як я пекла бунзики, 
то я таким: цукєр і вода. Я мала пірє і змочила, і так... 

[Де клали спечений хліб?] На стільницю і поклали, на-
крила зверха. Я так рівно клала: на стільницю. То я ви-
тягнула, поклала і всьо. То вже так [на бік] клали, як не 
витігнули, не перекинули. А там вже насподі, на блєш-
ці, зара є пара, і так як хліб мокрий, то його вже треба 
ставити на шторца, би висох. [...] Як тепер-во хліб мені 
цвіте. Як півбулки хліба є, то я навіть не йду за хлібом. 
А такий, як я пекла, то я могла тиждень. Ну, і за тиж-
день я не з’їла тих штири блєшки – то я дві неділи. Але 
мені, значит, вже зачерствів. Я варила бульбу, то я собі 
вкраяла [хліба], покришкою накрила. На день. А  на 
другий день знов вкраяла. А так, як він засох, то він 
мені не цвив. А вогкість як є в хаті, то хліб буде цвис-
ти. [Чи можна хліб перевертати сподом догори?] А я 
все так перекидую. Я  отуда, а  тоди туда перекидую, 
шоб не цвив. [Чи можна було їсти хліб, який миша по-
гризла?] Миш є всюда. Але я не можу їсти: як вже миш 
погризла, я вже то відкраювала курім чи шо. [...] Чер-
ствий хліб ліпше їсти на желудок. Кажному. Кажному 
їсти черствий хліб. [Як називається перший шматочок 
хліба, який відрізають?] «Цілушка». А, цілушка, то-то 
вже так приповідают. Шось то до молодих: хлопці і ді-
вчєта, во вони хапают цілушку. Хапає дівчина цілуш-
ку, якийсь хлопець. Хлопець хапає, то якусь си дівчи-
ну сподобає. [Чи можна хліб з двох боків обрізати?] Та 
їдєт. А-во ту-во діти, вони все вкрают, і так все: їден 
бік з’їдєт, бо то шкірка, і з другого боку вони то з’їдєт. 
Але я то не вознаю: я люблю хліб як вкраяти – і до кін-
цє хліб. [Що робили з тими крихтами, які залишалися 
на столі після обіду?] Курім, псови [віддавали]. Хто 
має – свині. Пташкам, так. [Чи можна було після ко-
гось доїдати хліб?] Нє. Так той кусочок треба взєти і 
дати комусь. Бо є кому: є в хаті курка, є свиня, є пес чи 
корова. Там свої, як ти маєш сестру чи ше маєш брата, 
то то свої. Але хтось чужий прийде і вкусе, і положе – 
нє, такого не доїдали.  [...] Хліб можна підоймити і 
дати, як єст худоба вдома, то дати комусь. Але хліба на 
землю не можна кидати. А тепер шо?! І кидают в мусо-
ри хліб, кусочки. [Якщо на вулиці лежить шматочок 
хліба, чи можна його підняти?] Нє. Значит, хтось ки-
нув – він знав, нашо він кинув ту цілушку. Значит, і не 
підіймати, бо є люди розмаїті. Ніхто хліба так просто 
не викине. І шось доброго ніхто не викине на дорогу. 
Но якшо вже викинене є, то хтось знає, нашо він ви-
кидає. [Чи могли дві хлібини спектися разом?] Ну, та 
зійдут, то можут. Руками та розломали: воно сі з’їде, 
але розломисі. [...] Я раз так, шо мені зісталося: я взяла 
тісто, помежи блєхи його всадила – спекла. «Вишкра-
бок» [казали]. [...] Я хліба позичєти не йшла. [Чи дава-
ли хліб бідному?] Такому дідови, чи маєш, чи не маєш, 
як він прийде і просе, то треба дати кусочок. [Чи каза-
ли, що треба відрізати окраєць, коли даєш комусь, хто 
просить, хліба?] То так, шоб він з дому не взєв ніц. 
Шоб він не взєв хліб. Бо так  є. Люди, то не всі, то є 
люди, такі вроджені, шо вони пошкодять. 

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Робили] квашу. 
Запарку зробили з води і всипали пшона – і воно так 
кисло. Як воно вже мало файний смак такий, тоди си-
пали пшоно. А ше маку таку – пшоно терли. І до теї 
закваски викидали. І  то стояло тиждень, як зимно 
в хаті було. То саме більше робили на зиму: то стояло 
тиждень і навіть більше як тиждень. А тоди засипали 
гречку. Бо колись сіяли люди гречку, мали гречку. На 
жорнах не мололи ту гречку. І тими крупами засипа-
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дріжджів. Але як нема, то цукєр і сметану пити. [Чи 
міг хліб у печі тріснути?] Було так, бо як ненапалений Іміг хліб у печі тріснути?] Було так, бо як ненапалений 
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я вип’ю?!» – «Мусиш!» – кажу. І я так стою, і вона ту Фя вип’ю?!» – «Мусиш!» – кажу. І я так стою, і вона ту 
півлітру (але купа цукру, на половину: так як теї сме Фпівлітру (але купа цукру, на половину: так як теї сме- Ф-
тани, так і того цукру). Вона то випила. Може, ше з Фтани, так і того цукру). Вона то випила. Може, ше з 
десіть мінут, і каже до мене: «Вже мені влегає». Во я Фдесіть мінут, і каже до мене: «Вже мені влегає». Во я 
там посиділа десь з годину, дивлюся, вона вже смієсі. Фтам посиділа десь з годину, дивлюся, вона вже смієсі. 

вчєта, во вони хапают цілушку. Хапає дівчина цілуш
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ку, якийсь хлопець. Хлопець хапає, то якусь си дівчи
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ку, якийсь хлопець. Хлопець хапає, то якусь си дівчи
ну сподобає. [Чи можна хліб з двох боків обрізати?] Та 
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ну сподобає. [Чи можна хліб з двох боків обрізати?] Та 
їдєт. А-во ту-во діти, вони все вкрают, і так все: їден 
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їдєт. А-во ту-во діти, вони все вкрают, і так все: їден 
бік з’їдєт, бо то шкірка, і з другого боку вони то з’їдєт. 

Ф
бік з’їдєт, бо то шкірка, і з другого боку вони то з’їдєт. 
Але я то не вознаю: я люблю хліб як вкраяти – і до кінФАле я то не вознаю: я люблю хліб як вкраяти – і до кін
цє хліб. [Що робили з тими крихтами, які залишалися Фцє хліб. [Що робили з тими крихтами, які залишалися 
на столі після обіду?] Курім, псови [віддавали]. Хто Фна столі після обіду?] Курім, псови [віддавали]. Хто 
має – свині. Пташкам, так. [Чи можна було після коФмає – свині. Пташкам, так. [Чи можна було після ко
гось доїдати хліб?] Нє. Так той кусочок треба взєти і Фгось доїдати хліб?] Нє. Так той кусочок треба взєти і 
дати комусь. Бо є кому: є в хаті курка, є свиня, є пес чи Фдати комусь. Бо є кому: є в хаті курка, є свиня, є пес чи 
корова. Там свої, як ти маєш сестру чи ше маєш брата, Фкорова. Там свої, як ти маєш сестру чи ше маєш брата, 
то то свої. Але хтось чужий прийде і вкусе, і положе – Фто то свої. Але хтось чужий прийде і вкусе, і положе – 
нє, такого не доїдали.  [...] Хліб можна підоймити і Фнє, такого не доїдали.  [...] Хліб можна підоймити і 
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їсти черствий хліб. [Як називається перший шматочок 
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їсти черствий хліб. [Як називається перший шматочок 
хліба, який відрізають?] «Цілушка». А, цілушка, то-то Ехліба, який відрізають?] «Цілушка». А, цілушка, то-то 
вже так приповідают. Шось то до молодих: хлопці і діЕвже так приповідают. Шось то до молодих: хлопці і діЕвчєта, во вони хапают цілушку. Хапає дівчина цілушЕвчєта, во вони хапают цілушку. Хапає дівчина цілуш
ку, якийсь хлопець. Хлопець хапає, то якусь си дівчиЕку, якийсь хлопець. Хлопець хапає, то якусь си дівчи
ну сподобає. [Чи можна хліб з двох боків обрізати?] Та Ену сподобає. [Чи можна хліб з двох боків обрізати?] Та 
їдєт. А-во ту-во діти, вони все вкрают, і так все: їден Еїдєт. А-во ту-во діти, вони все вкрают, і так все: їден 
бік з’їдєт, бо то шкірка, і з другого боку вони то з’їдєт. Ебік з’їдєт, бо то шкірка, і з другого боку вони то з’їдєт. 
Але я то не вознаю: я люблю хліб як вкраяти – і до кінЕАле я то не вознаю: я люблю хліб як вкраяти – і до кін
цє хліб. [Що робили з тими крихтами, які залишалися Ецє хліб. [Що робили з тими крихтами, які залишалися 
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ли – і варили. Аж поки гречка во сі не зварила. Потім 
з цукрового бурака юшка – і то перша кляса було їсти. 
Нині то не варут, а колись то робили.

ПОСУД, НАЧИННЯ [У чому розчиняли тісто на хліб?] 
Я мала таку діжку, як баняк. Моя діжка десь десіть лі-
трів не мала. Дубова. Соснова – сміль чути, а дуб – нє. 
[Що робили з новою діжкою?] Треба налівати води, 
шоб вона вимокла добре. Налівати щораз свіжу воду, 
пока вода витягне. А тоди миют. І перший раз хліб пе-
чут. Може, там трошка раз чути, а потім вже як тре’. 
[Чи можна було свою діжку позичати?] Нє. Я того не 
позичєла. Кожен мав свою діжку.  [...] Я  хліб спекла, 
діжку помила: в мене все була діжка чиста. А друге як 
спекло, позбігала діжка – і так і непомитая, і так на-
крили, і не накрили. Во і так було. [...] Моя діжка три 
мала обручі малих таких. І наверха ше віко було – на-
кривати. Я мала рівну [діжу]. Я не мала такої великої, 
то моя була проста, так, як баняк. А дехто, в кого була 
челядь яка, яку си хто хтів, яку замовив, до того, хто 
робе, – то здолу вона ширша, а зверха зробив вужшу. 
І вже так обручі давав і накривку. [...] Діжку мала-м на 
вогірки. Але та діжка вже була така-во на корец. Тоже 
дубова – то ліпша. А соснової не мона. [...] Як я купила 
діжку, вимочила  її, а  потім спекла хліб. Ну, так-о як 
би дубиною було чути раз, а  потим вже не було. Як 
напалила в п’єцу замало, то хліб вже сі не спік. А вже 
треба мати міру, як напалити і коли пхнути, коли ви-
тєгати. Я мала штири блєшки, то я все собі так знала, 
кілько води: я  якраз собі нарехтувала на тих штири 
блєшки – і в п’єц. То шо сі розчине і замісити хліб: як 
дати більше муки, то той хліб густий. А як я мала ше 
корову, то я на молоці рощинила, то я місила менше 
муки, жеби він був рідший такий, такий пухкий. А як 
він на воді, то треба місити, трошка більше муки да-
вати. [Чи казали, що пікну діжку перед Великоднем 
треба винести надвір і вимити?] Та. На Паску. Я нігде 
не носила, я діжку коло керниці винесла, помила, бо 
діжка квасна була від хліба. Я ножем не шкрабала, бо 
кісто треба було місити – кісто відставало від діжки. 
Там десь сі трошки зістало. Треба руки мити добре – 
тісто місити. То я помила руки, а тоди поставила собі 
зимної води і ше мачила руку в воду, а тоди брала кіс-
то, і мені сі всьо тігнуло – і в блєшку. І знов, другий 
раз, знов мачила-м руку в  зимну – і в другу блєшку. 
І  так всі штири наклала-м, а  тоди водою (в  ту саму 
воду, же я руку) файне то заплескала і загладила. А як 
зачєло кісто рости, то воно сі згладило файно. А тоди, 
як в п’єц я пхала, то ше тоже: брала-м мачєла руку і ше 
туди в п’єц – то він файно сі загнітив. [Чи можна роз-
чиняти тісто гарячою водою?] Хліб не буде правдиво 
гарячою водою, то хліб сі запаре, мука сі та запаре. Як 
завезе до млина, а там притисне камінь: як сі мука та 
спаре, також хліба не буде.  [...] [Чим вигортали жар 
з печі?] А коцюбою. Вон така тичка, а тоди така кру-
гла. [...] То ше моя мама, бо я вже не мала коцюби, бо 
я вже блєхами пекла, то як хмара ішла, то мама брали 
коцюбу і лопату навохрест, хрестили. Хто вірив в Бога, 
то та хмара пішла. А хто собі вот пішов там так-во, то 
неправда. Але вірити в то, шо робити по-Божому, то 
Бог відверне. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Коли з хлібом обходять навколо 
хати?] То то як водицю світять. [На Йордань?] Та. 
Коли сі відправе, то то так: дают цілушку дитині, 
і кропіт свіченою водою в хаті. Тоди довкола надворі, 

і дают цілушку їсти дитині.  [...] З хлібом [зустрічали 
молодих]. [Чи давали людині хліб, коли виряджа-
ли її в далеку дорогу?] Так. Давали. Як син їхав, то я 
напхала-м, жеби він порожно не їхав. [Чи несуть хліб, 
коли йдуть на весілля чи хрестини?] Так. Во то я як 
ходила на весіллє, то я дві блєхи хліба спекла. Бо то 
такі довгі. Взєла під паху в ручник та й пішла. Ручник 
віддавали, ручник я брала назад, а хліб сі лишав. [...] 
Я хліба мало їм. А по людіх, то можна казати так: біль-
ше хліба їсти, то сі їсти не хоче. А так, шоби всьо їсти 
без хліба, не можна. Але, наприклад, я не їм, я вже ста-
ра, то я вже так не їм. А колись, то шо: пішла на поле, 
кавалок хліба взєла, спарила трошка молока – і цілий 
день. [Якщо приносили з поля хліб, чи казали дітям, 
що то їм зайчик передав?] То то так дітей дурили. [...] 
Як вже сі жнива скінчили, як вже вижались-мо всьо 
на поле, то тоди кусочок зіставили, то то казали «Спа-
сови на бороду». То зв’єзували докупи. [Чи казали, 
що до Петра на столі мав бути хліб з нового врожаю?] 
Так. [...] То ше як сі праве парастас, то даєсі три хліба. 
То то не як мерлец, но як ше ксьондз парастас правит. 
Хліб дєк, ксьондз бере. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Було 
[свято Андрія]. Пекли такі  – «котики» казали. Пса 
приводили і  так пса нагодували. Ото хлопці і дівчє-
та таку робили забаву. Поклали «котики», як приве-
ли пса: саме перше котроє «котик» взєв, ото та дівка 
каже: «О! Я вже піду замуж, бо вже сама перша!». Ді-
вчєта вже там літали до річки воду набрати в писок: 
прилітали і пекли собі з тею водою «котики», заміси-
ли. А  хлопці літали і не давали їм: смішили, збитки 
робили так, жеби випустила ту воду. Була яка тверда, 
не даласі чи як там, то перейшла з тею водою – заміси-
ла «котик». А були такі, же но пішли – як з чим пішли 
і з тим прийшли. [...] На Різдво то пекли хліб – з ліп-
шої муки, не з разової, а вже з білої пекли. [Чи пекли 
книш?] «Книш» я чула, шо то називают, але то купний. 
То в місті казали «книш», а в селі – нє.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ку [печуть] з білої [муки], яйці, молоко. Замісят. Пе-
чут отак, як нині хліб, так колись паска була така. Та 
цілий п’єц пекли. [Яку паску святили: велику чи ма-
леньку?] Яку хто. Мали такі блєшки, паску світити. 
Зробили косу довкола таку з простого [прісного тіс-
та]. [Чи пекли «бабки»?] Ну, бабака, то вже, значит, 
більше давали яєц, воливу там. 

РАДЕХІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Бебехи

Записав А. Зюбровський 10 липня 2011 р.  
у с. Бебехи Радехівського р-ну Львівської обл.  

від Савчук Емілії Антонівни, 1940 р. н.,  
родом із с. Дубовиця (нині не існує) Радехівського р-ну  

(у с. Бебехи проживає з 1962 р.)

ХЛІБ [З  якого борошна печуть хліб?] А  я печу з жит-
ньої. Розчиняю тепер житньою, а  мішу пшенич-
ною.  [...] [Скільки було сортів житнього борошна?] 
Два: перший і другий. Питльована, то то біла. То то 
вона і тепер є така. В нас навіть є такі жорна – мона 
змолоти на разову [муку] жито. [У який день не мож-
на пекти хліб?] В п’ятницю не печут. П’ятниця, неді-
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кісто треба було місити – кісто відставало від діжки. 
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кісто треба було місити – кісто відставало від діжки. 
Там десь сі трошки зістало. Треба руки мити добре – ІТам десь сі трошки зістало. Треба руки мити добре – 
тісто місити. То я помила руки, а тоди поставила собі Ітісто місити. То я помила руки, а тоди поставила собі 
зимної води і ше мачила руку в воду, а тоди брала кісІзимної води і ше мачила руку в воду, а тоди брала кіс
то, і мені сі всьо тігнуло – і в блєшку. І знов, другий Іто, і мені сі всьо тігнуло – і в блєшку. І знов, другий 
раз, знов мачила-м руку в  зимну – і в другу блєшку. Іраз, знов мачила-м руку в  зимну – і в другу блєшку. 
І  так всі штири наклала-м, а  тоди водою (в  ту саму ІІ  так всі штири наклала-м, а  тоди водою (в  ту саму 
воду, же я руку) файне то заплескала і загладила. А як Іводу, же я руку) файне то заплескала і загладила. А як 
зачєло кісто рости, то воно сі згладило файно. А тоди, Ізачєло кісто рости, то воно сі згладило файно. А тоди, 
як в п’єц я пхала, то ше тоже: брала-м мачєла руку і ше Іяк в п’єц я пхала, то ше тоже: брала-м мачєла руку і ше 
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дати більше муки, то той хліб густий. А як я мала ше 
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дати більше муки, то той хліб густий. А як я мала ше 
корову, то я на молоці рощинила, то я місила менше 
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корову, то я на молоці рощинила, то я місила менше 
муки, жеби він був рідший такий, такий пухкий. А як 
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муки, жеби він був рідший такий, такий пухкий. А як 
він на воді, то треба місити, трошка більше муки да
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вати. [Чи казали, що пікну діжку перед Великоднем 
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вати. [Чи казали, що пікну діжку перед Великоднем 
треба винести надвір і вимити?] Та. На Паску. Я нігде 
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треба винести надвір і вимити?] Та. На Паску. Я нігде 
не носила, я діжку коло керниці винесла, помила, бо Мне носила, я діжку коло керниці винесла, помила, бо 
діжка квасна була від хліба. Я ножем не шкрабала, бо Мдіжка квасна була від хліба. Я ножем не шкрабала, бо 
кісто треба було місити – кісто відставало від діжки. Мкісто треба було місити – кісто відставало від діжки. 
Там десь сі трошки зістало. Треба руки мити добре – МТам десь сі трошки зістало. Треба руки мити добре – 
тісто місити. То я помила руки, а тоди поставила собі Мтісто місити. То я помила руки, а тоди поставила собі 
зимної води і ше мачила руку в воду, а тоди брала кісМзимної води і ше мачила руку в воду, а тоди брала кіс
то, і мені сі всьо тігнуло – і в блєшку. І знов, другий Мто, і мені сі всьо тігнуло – і в блєшку. І знов, другий 
раз, знов мачила-м руку в  зимну – і в другу блєшку. Мраз, знов мачила-м руку в  зимну – і в другу блєшку. 

і з тим прийшли. [...] На Різдво то пекли хліб – з ліп

М
і з тим прийшли. [...] На Різдво то пекли хліб – з ліп
шої муки, не з разової, а вже з білої пекли. [Чи пекли 

М
шої муки, не з разової, а вже з білої пекли. [Чи пекли 
книш?] «Книш» я чула, шо то називают, але то купний. Мкниш?] «Книш» я чула, шо то називают, але то купний. 
То в місті казали «книш», а в селі – нє.МТо в місті казали «книш», а в селі – нє.

СМС

Ф
ТРАВИ

Ф
ТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕ

Ф
 ЗИМОВОГО КАЛЕ

Ф
треба мати міру, як напалити і коли пхнути, коли ви

Ф
треба мати міру, як напалити і коли пхнути, коли ви
тєгати. Я мала штири блєшки, то я все собі так знала, Фтєгати. Я мала штири блєшки, то я все собі так знала, 
кілько води: я  якраз собі нарехтувала на тих штири Фкілько води: я  якраз собі нарехтувала на тих штири 
блєшки – і в п’єц. То шо сі розчине і замісити хліб: як Фблєшки – і в п’єц. То шо сі розчине і замісити хліб: як 
дати більше муки, то той хліб густий. А як я мала ше Фдати більше муки, то той хліб густий. А як я мала ше Ф

[свято Андрія]. Пекли такі  – «котики» казали. Пса 

Ф
[свято Андрія]. Пекли такі  – «котики» казали. Пса 
приводили і  так пса нагодували. Ото хлопці і дівчє

Ф
приводили і  так пса нагодували. Ото хлопці і дівчє
та таку робили забаву. Поклали «котики», як приве

Ф
та таку робили забаву. Поклали «котики», як приве
ли пса: саме перше котроє «котик» взєв, ото та дівка 

Ф
ли пса: саме перше котроє «котик» взєв, ото та дівка 
каже: «О! Я вже піду замуж, бо вже сама перша!». ДіФкаже: «О! Я вже піду замуж, бо вже сама перша!». Ді
вчєта вже там літали до річки воду набрати в писок: Фвчєта вже там літали до річки воду набрати в писок: 
прилітали і пекли собі з тею водою «котики», замісиФприлітали і пекли собі з тею водою «котики», заміси
ли. А  хлопці літали і не давали їм: смішили, збитки Фли. А  хлопці літали і не давали їм: смішили, збитки 
робили так, жеби випустила ту воду. Була яка тверда, Фробили так, жеби випустила ту воду. Була яка тверда, 
не даласі чи як там, то перейшла з тею водою – замісиФне даласі чи як там, то перейшла з тею водою – заміси
ла «котик». А були такі, же но пішли – як з чим пішли Фла «котик». А були такі, же но пішли – як з чим пішли 
і з тим прийшли. [...] На Різдво то пекли хліб – з ліпФі з тим прийшли. [...] На Різдво то пекли хліб – з ліп
шої муки, не з разової, а вже з білої пекли. [Чи пекли Фшої муки, не з разової, а вже з білої пекли. [Чи пекли 

Е
сови на бороду». То зв’єзували докупи. [Чи казали, 

Е
сови на бороду». То зв’єзували докупи. [Чи казали, 
що до Петра на столі мав бути хліб з нового врожаю?] 

Е
що до Петра на столі мав бути хліб з нового врожаю?] 
Так. [...] То ше як сі праве парастас, то даєсі три хліба. 

Е
Так. [...] То ше як сі праве парастас, то даєсі три хліба. 
То то не як мерлец, но як ше ксьондз парастас правит. 

Е
То то не як мерлец, но як ше ксьондз парастас правит. 
Хліб дєк, ксьондз бере. ЕХліб дєк, ксьондз бере. 

 ЗИМОВОГО КАЛЕЕ ЗИМОВОГО КАЛЕНЕНЕДЕДАРЕАРНЕН
[свято Андрія]. Пекли такі  – «котики» казали. Пса Е[свято Андрія]. Пекли такі  – «котики» казали. Пса 
приводили і  так пса нагодували. Ото хлопці і дівчєЕприводили і  так пса нагодували. Ото хлопці і дівчє
та таку робили забаву. Поклали «котики», як привеЕта таку робили забаву. Поклали «котики», як приве
ли пса: саме перше котроє «котик» взєв, ото та дівка Ели пса: саме перше котроє «котик» взєв, ото та дівка 
каже: «О! Я вже піду замуж, бо вже сама перша!». ДіЕкаже: «О! Я вже піду замуж, бо вже сама перша!». Ді
вчєта вже там літали до річки воду набрати в писок: Евчєта вже там літали до річки воду набрати в писок: 
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ля – то то таке. В п’єцах не палять. В любу [п’ятницю] 
не пекли. [...] То ж не було де купити хліба – пекли на 
черені хліб. Лопата така була. Вироблялося, клалося, 
сипалося – ґрисом підсипали. На лопату – шур в п’єц. 
[Як часто пекли хліб?] Ну, залеже в кого яка челядь 
[родина]. Як челядь велика: як нас було шестеро (чет-
веро дітей і двоє старих), то я мусіла печи два рази 
на тиждень. Бо вони тілько хліба хтять мастити чим-
небудь. Тепер нема нікого. [...] Тоді не було дріжджей. 
Зіставлялося трошки тіста, те тісто стояло там – кис-
ло. Потім розквасувалося його – і далі. [Розчиняли] 
у діжці. Ввечір переважно. На ніч, шоб воно вкисло, 
шоб було кисленьке. Я тепер-во так печу даже. Бо дех-
то во берут відразу замісять і печут зара’. А я такого – 
нє. Він так пахне файно. [Чи можна було позичати 
тісто для розчини?] Ну, та чого ні?! Як люди не мали, 
то позичали – мусіли виручити єдні других. [Як нази-
валося те тісто, що залишалося?] «Балабушок». [Його 
розводили водою?] Так. [Якої температури мала 
бути вода?] А  так теплесенька, шоб не пік палець, 
[як]  вмочити. Гарачою не мона, бо запариться. Не 
буде рухатися, як буде гараче. [Чи було таке, що хліб 
не вдавався?] Ну, а чого ні?! Мука нездала була не раз. 
Дощі падают, лиют – мука така неважна, не мона було 
спекти. Бачите, порощене збіжжя часом чи шось таке. 
В  колосі починає паростки  – воно вже не має того. 
Могли спарити в млині [борошно] – заскоро мололи. 
[Чи казали, що не можна зав’язку на мішок з млина 
брати, бо миші до хати будуть лізти?] Щурі. Таке ка-
жут. З млина не брати, кажут. З дому бери, шо тре-
ба, а з млина не бери. [Де в хаті зберігали борошно?] 
В паках, в мішках. Скрині були такі, були паки такі. 
[Чи кажуть, що треба в борошно щось укинути, щоб 
у ньому черв’ячки не заводились?] То є такі ті жуч-
ки. Полин, казали. [...] [Який хліб кращий: житній чи 
пшеничний?] Як хто любе. Я, наприклад, люблю жит-
ній ліпше. Житній так не черствіє, кисленький. [Чим 
розводили тісто в діжці?] Така копистка була. [Роби-
ли закваску для тіста звечора?] Так, цілу ніч кисла, 
а рано місили і пекли. [Куди діжку ставили?] В тепле 
місце, накривали чимось теплим, закутували. Піді-
грівали [борошно]. Як залежи в кого в хаті. [...] Роз-
чиняється ріденько. Потім ше тілько само муки треба 
всипати.. [Сипали] на око. Воно во нарухалося, та й 
вже мона місити, та і всьо. Така піна зійшла зверха. 
Перехрестили, посолили. [...] [Як довго місили тісто?] 
Ну, шоби від руки відставало, і такі бульочки трош-
ки стають. Від руки відстає тісто. Трошки бульочки є. 
І гола рука робиться. Ше рухалося, а потім виробля-
ли. Вже замісили, і починає рухатися. [Тоді вже роз-
палювали піч?] Так. [Якими дровами?] Сосновими 
переважно. Би не замоцні, бо згорит. [Як визначали, 
що піч уже добре напалена?] Білий п’єц. Піднебіння 
розпечене біле таке. [Як визначали, що піч не перепа-
лена?] Рукою чуєш, шо якось загараче. Та й ґрис трохи 
часом [сипали]. Переважно знається вже кілько: обе-
ремок дров, трошка ше вкинула. Руками [виробляли] 
і в миски колись вкидали: застеляли миску рушником 
білим і вкидали. І  воно нарухається, і  на черені пе-
кли. А тепер в бляхи кидают. Лопатою [на черінь кла-
ли] В миску [виробляли], і воно в мисці нарухалося. 
Потім перевернули на лопату (підсипали  її) і  водою 
зверху змащували. Перше лопату посипати, шоб не 
приліп.  [...] [Cкільки часу мав пектися хліб?] Годи-
на, півтора. [Як перевіряли, що хліб уже спечений?] 

А отак-о постукаю я: як він вже печений, то вже сту-
кає. Дзвенить так. [У якому куті печі швидше хліб за-
гнічувався?] Звідси, від жару. Цілий час печи [хліб]. 
Потім, як витягнули [хліб], треба помити: помачати 
водою, накрити рушником  – він відійде і зробиться 
м’ягенький. [Збоку на хлібинах вилазили] долі. Як на 
черені, то є долі такі. То нічо’, то добре. [Чи їдять ці 
«долі»?] Їдять. Файні. Розломали та і всьо [З якої при-
чини хліб може тріснути в печі?] Як добре не напа-
лєно. Занадто те холодне, то він може розтріскатися, 
підрепатися. [Чи можна ходити по хаті, коли хліб са-
джають у піч?] Ну, то хто буде ходив?! Не ходять тоді, 
певно, шо не ходять, бо треба зачинити [двері].  [...] 
То як вигорнула, то зара’ і саджала. Не була гола піч. 
А  як добуду, то зара’ кину поліна, шоб не була гола 
піч. [Скільки полін кидали?] Ну, одно поки шо, зразу, 
а  потім вже більше накладалося. Так хутко не мона 
всього кинути. [Чи закривали піч, коли хліб пікся?] 
Закривали. Ше й кружком закривали. Дверцята, ше 
й кружок – це така бляха. [Чи можна було дивитися 
в  піч, коли хліб випікався?] Трошки запечеться він 
(десь з півгодини), та й можна подивитися. [...] [Коли 
хліб з печі витягали,] на лавці ставили: на бік, на бік, 
на бік – помили і накрили, шоби він вистиг. Не кла-
дуть так – на бік. А тепер з бляхи, то і так викладаєть-
ся. [...] Чи не випечений добре, чи мука неважна, чи 
запарений. Як запарений, то, певно, закалець. [Гливке 
всередині?] Та. [Де зберігали спечений хліб?] Де хто 
мав де. Є такі, шо в баняк кладут – він не черствіє. [Чи 
мили діжку?] Шкрабали. Обшкрабали, та і всьо. [Як 
називалося тісто, яке залишалося в діжці до наступ-
ного разу?] Називали «вишкрабок». Але його трима-
ли. [...] [Що треба зробити, коли хліб упав на землю?] 
Зняти, поцілувати – та і всьо. [Як вчили дітей шанува-
ти хліб?] Казали: «Не руш! Не кидай, бо не мона!». [...] 
[Що додавали до тіста?] Кмін, кріпець мона сипати. 
В тісто сипали. [Чи додавали терту картоплю до тіс-
та?] До тіста такого пшеничного, а до житнього – не 
мона, бо то таке. [Чим мастили житній хліб, коли са-
джали в піч?] Водою мастили, яйцем мона помастити. 
[Чи  бувало таке, що миша хліб погризла?] Ну, чому 
ні?! Бувало – обрізали. [Чи лікувалися хлібом?] Кров 
як тече, як десь вріжеться, то заліплювали хлібом, – 
то переставала течи кров. 

ПОСУД, НАЧИННЯ Я  вже не маю діжки теї, вже мид-
ниці. [Діжка була] з дощечок. [Називалися] «клепки». 
Обруч такий. Ну, тріскав: перержавів та й тріс. [...] Ка-
зали, шо то коцюбу і лопату винести на подвір’я, як 
дуже гримит, нахрест [покласти]. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Чи солили коровай?] Коровай 
капочку но тільки. Решту цукор сипеться. Часом 
і  небажано [солити]. То як хто там робить. Хресні 
переважно пекли [коровай]. Було так, шо і заказува-
ли. Пшеничний коровай. Яєць треба до нього, масла 
треба. Переважно в четвер [пекли коровай]. Інакше 
як мона було? В суботу вже запізно, бо гарачий буде, 
в п’ятницю не хтять печи вже такого. [Чи допомагав 
хтось пекти коровай?] Тепер самі печут. Перше дві-
три було  – сходилися. Сходилися свої  – сусіди. Пе-
кли, співали. Пішла запросила. Так як я печу – пішла 
до теї, до теї, сказала: «Прийди, поможеш мені». Одна 
в п’єцу палит, одна виробляє. [Коровай пекли заміж-
ні жінки?] Ну, так. [...] По весіллях ходили – «госпо-
дині» називали. [Що вони приносили із собою, коли 
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І
ли закваску для тіста звечора?] Так, цілу ніч кисла, 

І
ли закваску для тіста звечора?] Так, цілу ніч кисла, 
а рано місили і пекли. [Куди діжку ставили?] В тепле Іа рано місили і пекли. [Куди діжку ставили?] В тепле 
місце, накривали чимось теплим, закутували. ПідіІмісце, накривали чимось теплим, закутували. Піді
грівали [борошно]. Як залежи в кого в хаті. [...] РозІгрівали [борошно]. Як залежи в кого в хаті. [...] Роз
чиняється ріденько. Потім ше тілько само муки треба Ічиняється ріденько. Потім ше тілько само муки треба 
всипати.. [Сипали] на око. Воно во нарухалося, та й Івсипати.. [Сипали] на око. Воно во нарухалося, та й 
вже мона місити, та і всьо. Така піна зійшла зверха. Івже мона місити, та і всьо. Така піна зійшла зверха. 
Перехрестили, посолили. [...] [Як довго місили тісто?] ІПерехрестили, посолили. [...] [Як довго місили тісто?] 
Ну, шоби від руки відставало, і такі бульочки трошІНу, шоби від руки відставало, і такі бульочки трош
ки стають. Від руки відстає тісто. Трошки бульочки є. Іки стають. Від руки відстає тісто. Трошки бульочки є. 

М
ба, а з млина не бери. [Де в хаті зберігали борошно?] 

М
ба, а з млина не бери. [Де в хаті зберігали борошно?] 
В паках, в мішках. Скрині були такі, були паки такі. 

М
В паках, в мішках. Скрині були такі, були паки такі. 
[Чи кажуть, що треба в борошно щось укинути, щоб 

М
[Чи кажуть, що треба в борошно щось укинути, щоб 
у ньому черв’ячки не заводились?] То є такі ті жуч

М
у ньому черв’ячки не заводились?] То є такі ті жуч
ки. Полин, казали. [...] [Який хліб кращий: житній чи 

М
ки. Полин, казали. [...] [Який хліб кращий: житній чи 
пшеничний?] Як хто любе. Я, наприклад, люблю жит

М
пшеничний?] Як хто любе. Я, наприклад, люблю жит-

М
-

ній ліпше. Житній так не черствіє, кисленький. [Чим Мній ліпше. Житній так не черствіє, кисленький. [Чим 
розводили тісто в діжці?] Така копистка була. [РобиМрозводили тісто в діжці?] Така копистка була. [Роби-М-
ли закваску для тіста звечора?] Так, цілу ніч кисла, Мли закваску для тіста звечора?] Так, цілу ніч кисла, 
а рано місили і пекли. [Куди діжку ставили?] В тепле Ма рано місили і пекли. [Куди діжку ставили?] В тепле 
місце, накривали чимось теплим, закутували. ПідіМмісце, накривали чимось теплим, закутували. Піді
грівали [борошно]. Як залежи в кого в хаті. [...] РозМгрівали [борошно]. Як залежи в кого в хаті. [...] Роз
чиняється ріденько. Потім ше тілько само муки треба Мчиняється ріденько. Потім ше тілько само муки треба 
всипати.. [Сипали] на око. Воно во нарухалося, та й Мвсипати.. [Сипали] на око. Воно во нарухалося, та й 
вже мона місити, та і всьо. Така піна зійшла зверха. Мвже мона місити, та і всьо. Така піна зійшла зверха. 

Ф
В  колосі починає паростки  – воно вже не має того. 

Ф
В  колосі починає паростки  – воно вже не має того. 
Могли спарити в млині [борошно] – заскоро мололи. 

Ф
Могли спарити в млині [борошно] – заскоро мололи. 
[Чи казали, що не можна зав’язку на мішок з млина Ф[Чи казали, що не можна зав’язку на мішок з млина 
брати, бо миші до хати будуть лізти?] Щурі. Таке ка Фбрати, бо миші до хати будуть лізти?] Щурі. Таке ка- Ф-
жут. З млина не брати, кажут. З дому бери, шо тре Фжут. З млина не брати, кажут. З дому бери, шо тре- Ф-
ба, а з млина не бери. [Де в хаті зберігали борошно?] Фба, а з млина не бери. [Де в хаті зберігали борошно?] 
В паках, в мішках. Скрині були такі, були паки такі. ФВ паках, в мішках. Скрині були такі, були паки такі. 
[Чи кажуть, що треба в борошно щось укинути, щоб Ф[Чи кажуть, що треба в борошно щось укинути, щоб Ф

хліб з печі витягали,] на лавці ставили: на бік, на бік, 

Ф
хліб з печі витягали,] на лавці ставили: на бік, на бік, 
на бік – помили і накрили, шоби він вистиг. Не кла

Ф
на бік – помили і накрили, шоби він вистиг. Не кла
дуть так – на бік. А тепер з бляхи, то і так викладаєть

Ф
дуть так – на бік. А тепер з бляхи, то і так викладаєть
ся. [...] Чи не випечений добре, чи мука неважна, чи 

Ф
ся. [...] Чи не випечений добре, чи мука неважна, чи 
запарений. Як запарений, то, певно, закалець. [Гливке 

Ф
запарений. Як запарений, то, певно, закалець. [Гливке 
всередині?] Та. [Де зберігали спечений хліб?] Де хто Фвсередині?] Та. [Де зберігали спечений хліб?] Де хто 
мав де. Є такі, шо в баняк кладут – він не черствіє. [Чи Фмав де. Є такі, шо в баняк кладут – він не черствіє. [Чи 
мили діжку?] Шкрабали. Обшкрабали, та і всьо. [Як Фмили діжку?] Шкрабали. Обшкрабали, та і всьо. [Як 
називалося тісто, яке залишалося в діжці до наступФназивалося тісто, яке залишалося в діжці до наступ
ного разу?] Називали «вишкрабок». Але його тримаФного разу?] Називали «вишкрабок». Але його трима
ли. [...] [Що треба зробити, коли хліб упав на землю?] Фли. [...] [Що треба зробити, коли хліб упав на землю?] 
Зняти, поцілувати – та і всьо. [Як вчили дітей шануваФЗняти, поцілувати – та і всьо. [Як вчили дітей шанува
ти хліб?] Казали: «Не руш! Не кидай, бо не мона!». [...] Фти хліб?] Казали: «Не руш! Не кидай, бо не мона!». [...] 
[Що додавали до тіста?] Кмін, кріпець мона сипати. Ф[Що додавали до тіста?] Кмін, кріпець мона сипати. 

Е
всього кинути. [Чи закривали піч, коли хліб пікся?] 

Е
всього кинути. [Чи закривали піч, коли хліб пікся?] 
Закривали. Ше й кружком закривали. Дверцята, ше 

Е
Закривали. Ше й кружком закривали. Дверцята, ше 
й кружок – це така бляха. [Чи можна було дивитися 

Е
й кружок – це така бляха. [Чи можна було дивитися 
в  піч, коли хліб випікався?] Трошки запечеться він Ев  піч, коли хліб випікався?] Трошки запечеться він Е(десь з півгодини), та й можна подивитися. [...] [Коли Е(десь з півгодини), та й можна подивитися. [...] [Коли 
хліб з печі витягали,] на лавці ставили: на бік, на бік, Ехліб з печі витягали,] на лавці ставили: на бік, на бік, 
на бік – помили і накрили, шоби він вистиг. Не клаЕна бік – помили і накрили, шоби він вистиг. Не кла
дуть так – на бік. А тепер з бляхи, то і так викладаєтьЕдуть так – на бік. А тепер з бляхи, то і так викладаєть
ся. [...] Чи не випечений добре, чи мука неважна, чи Еся. [...] Чи не випечений добре, чи мука неважна, чи 
запарений. Як запарений, то, певно, закалець. [Гливке Езапарений. Як запарений, то, певно, закалець. [Гливке 
всередині?] Та. [Де зберігали спечений хліб?] Де хто Евсередині?] Та. [Де зберігали спечений хліб?] Де хто 
мав де. Є такі, шо в баняк кладут – він не черствіє. [Чи Емав де. Є такі, шо в баняк кладут – він не черствіє. [Чи 
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йшли пекти коровай?] То як хто хтів. Хтіла, то при-
несла трошки цукра чи шо мала, а як ні – то ні. Та, шо 
пекла, то та мала всьо. Як я печу, то я всьо стараюся, 
шоб було: і яйця, і мука. [Хто розчиняв тісто на ко-
ровай?] Та та, шо пекла. [Тісто на коровай замішува-
ли в діжці?] Ні, в мидниці такій, в діжці – ні. То то 
були колись такі нецьки. Всьо пекли в них. На ко-
ровай то мила: обшкрабала, обмила. Коровай то вже 
трошки рано [розчиняли]. А як дуже звечора, то теж 
зараня треба було місити і пекти. Солодкий [коро-
вай], з медом. [Як той коровай місили?] Та то як вже 
хтіли. Дві не місило, переважно одна [жінка]. Брали 
три літрі молока переважно і  кілько хто хтів яєць: 
чи десять, чи п’ятнайцять, чи двайцять. І масла. [Що 
ще пекли із цього тіста?] Струцлі робили. А-во так, 
як коси заплести во втроє. [Називали «струцля» чи 
«калач»?] «Калач». Як в якому селі. В  нашому каза-
ли «струцлі». Пекли «гусочки» для дітей. Було таке, 
шо сватам давали: ішли з  єдного весілля на друге 
весілля, співали, там танцювали, там їм фляжку го-
рілки дали. Вони знов відтанцювали, знов поміня-
ли. З тими «качками» ходили. Ше в селі було весілля 
друге, там поміняли їм ті «качки» – вони далі пішли. 
Хлопці танцювали [з  тими «качками»].  [...] Брали 
[коровай], як шли до шлюбу молоді. [Коровай у піч 
саджали] у  блясі. Бляху обв’язувались-мо, соломки 
пострімляли  – «дудиці» [називали]. Папером я за-
вше обв’язувала і садила, шоб не згорів зверху, бо 
він солодкий. Сухою газетою. А потім туди в п’єц то 
похлюпала, як дивилися, шо коровай рудий. Як го-
рит, то похлюпала. [Соломинок] кругом так, шоб не 
тріс. [Якщо коровай тріснув,] то погано для молодих. 
Я пекла до одних, і він мені тріс тоже. Ну, і вона то 
не жиє з ним, з тим чоловіком. Но не знаю: чи то од 
того, чи не од того. [Якщо коровай запався,] тоже не-
важно. [Чи міг коровай так розростися, що не можна 
було з печі дістати?] Ой, бувало раз! Розбирались-мо. 
Розбирали обруча. То добре, так! [Коли коровай са-
джали в піч, то казали:] «Господи, допоможи!»  – та 
й вже. [Треба сидіти в хаті тихенько, коли коровай 
у піч саджають?] Ну, так. Дверима не траскати: від-
чинити легенько чи причинити. [Що робили з коро-
ваєм, коли витягли з печі?] Викидали: стелила шось 
м’ягке на стіл і перевертала, і всьо. Потім переверну-
ла на дно. [Чим зверху прикрашали коровай?] З тіста 
собі повироблялося – воно не відлетит. Тверде, аяк-
же. [Чим мастили коровай зверху?] Яйцями, яйця 
били. Жовтенький, файний. Самими жовтками мас-
тили. [...] Шоб не горіло, ґрис ми сипали. Як горит, то 
ше дуже пече. [...] Но та ставили [коровай на кришку 
від діжі]. То як везли вже на весілля, то ставили. Таке, 
як піднос: або на вічко, або на такий піднос умисне. 
[Кришку накривали] газетою, чи якийсь був папір, 
чи якимось чимось таким. [Прикраси на коровай 
робили з того самого тіста?] З того самого. Трошки 
мона було підмісити, шоб було твердіше. А решта – 
з  того самого. Видушували чимсь. Колись робили 
гесиками, а  тепер тими форемками повидушують. 
[Чи робили квітку на коровай?] Робили. «Рожа» [ка-
зали]. [...] Колись перше ішли, приходили, сідали за 
столи, а потім, над ранком, перепивали. Гості ішли, 
і  коровай дарили. Кожному дарили, хто ішов пере-
пивати. Як перепивали, тоді кидали гроші, і тоді да-
вали по куску короваю. [Кому «підошву» з короваю 
віддавали?] Музикантам. 

с. Березівка
Записав А. Зюбровський 12 липня 2011 р.  

у с. Березівка Радехівського р-ну Львівської обл.  
від Головайчук Марії Григорівни, 1931 р. н.

ХЛІБ Жито сіяли і пекли хліб з житньої муки. Пшени-
цю сіяли, то пекли пироги з пшениці. З начинкою, то 
такі печені пироги. З сиром (начиняли), з повідлом, 
з вишнями. Можна і з кашею. Но з кашею пекли, то до 
мняса. Робили підливку з мняса. То то вже до неділі 
було. [Чи могли начиняти рибою?] Треба мати було ту 
рибу. Колись не так було купити теї риби, як тепер, бо 
дорога була.  [...] [Скільки сортів було житнього бо-
рошно?] Жито одно було. [Що таке «разова мука»?] 
Ну, разова – мололи як хто хтів. Хто мав більше, то 
молов на білу муку, а хто мав менче, бідніший, то на 
разову. Така була чорна, разова. Така чорніша була, 
грубша. [Де зберігали в хаті борошно?] Нагорі. На 
стриху. Мішки. Колись сіяли коноплі, свої прали нит-
ки. Всі були мішки свої. Ну, хто де, може, і в скринях 
тримав. Та мішки колись були великі такі, рівно зі 
мною. [...] [Чи заводилися в борошні жучки?] Ті жуч-
ки – «довгоносики» казали. То вони замножилися не 
в муці, а в пшениці, як хто довго тримав вже. А ше яке 
таке було сире поміщення, то й вони замножувалися. 
[Як часто пекли хліб?] Та на тиждень раз пекли. Бо 
колись не купували хліба ми. Житній, то він так не 
черствіє. Пекли в п’єцу. То можна було кождий день 
[пекти], як була потреба. Але як спік, не раз на поле 
треба було йти зараня, то за ночи ше пекли, випікали, 
бо треба було рано йти на поле. То колись в Великий 
піст в п’ятницю, то не пекли. Казали, шо не можна 
хліба печи. Великий піст, то то вже не пекли в 
п’ятницю ніколи. Такі дні – пекли, а в п’ятницю не пе-
кли. Бо то є п’ятниця – Ісус Христос помер у п’ятницю. 
То є Велика п’ятниця.  [...] [Чим хліб розчиняли?] 
Дріжджами. Колись дріжджей мало було, то оставля-
ли таку закваску. Вот, например, печем хліб нині, і ку-
сочок тіста оставляли, ложили в  діжку. Бо колись 
в діжці рощиняли: такі діжки спеціально були на ро-
щину хліба. І поставлять кусок того тіста: положать, 
засиплять мукою. А потім той розмочували те тісто. 
Бо колись і тих дріжджей не було за шо купити дуже. 
Розмочували те тісто і  на тім тісті рощиняли, і  так 
воно рухалося. В  нас хмелю не давали. На кислому 
молоці і на сироватці то рощиняли не раз. І на тому 
тісті, шо осталося. Грудок тіста завжди оставляли: 
в діжку, засиплять зверха мукою, шоби воно не дуже 
присохло. [...] Розчиняли звечера, бо житню муку да-
вали, а вдосвіта ставали, місили. Бо ж колись ішов на 
поле, то треба було зараня спечи. [Тісто розводили] 
на воді. Як хто мав сироватку, то на сироватці, шоб 
скорше вкис. Соду ше сипали не раз, картоплю терли. 
Не сиру, а варену. [...] З ячменю хліб недобрий полу-
чався. З ячменю хліб дуже тріскав. А з жита, то фай-
ний. Давали ячмінь, хто не мав жита. [Якої темпера-
тури воду брали для розчини?] Тепленьку. Гарача 
вода – запариться, то не буде. Колись запарували га-
рячою водою, як вже було порощене зерно (не раз на 
пні поросте). То запарували, казали, шо то шось тро-
ха помагало. Троха інакше було, як запарене. А як до-
бре зерно, добра мука, то на сироватці рощинили і за-
місили, і спекли хліб. І хліб файний був, і вдався за-
всіди. То як зимно було дуже, то підігрівали і муку, би 
рухалося.  [...] [Коли розчиняли тісто, то спочатку 
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І
джали в піч, то казали:] «Господи, допоможи!»  – та 

І
джали в піч, то казали:] «Господи, допоможи!»  – та 
й вже. [Треба сидіти в хаті тихенько, коли коровай Ій вже. [Треба сидіти в хаті тихенько, коли коровай 
у піч саджають?] Ну, так. Дверима не траскати: відІу піч саджають?] Ну, так. Дверима не траскати: від
чинити легенько чи причинити. [Що робили з короІчинити легенько чи причинити. [Що робили з коро
ваєм, коли витягли з печі?] Викидали: стелила шось Іваєм, коли витягли з печі?] Викидали: стелила шось 
м’ягке на стіл і перевертала, і всьо. Потім перевернуІм’ягке на стіл і перевертала, і всьо. Потім переверну
ла на дно. [Чим зверху прикрашали коровай?] З тіста Іла на дно. [Чим зверху прикрашали коровай?] З тіста 
собі повироблялося – воно не відлетит. Тверде, аякІсобі повироблялося – воно не відлетит. Тверде, аяк
же. [Чим мастили коровай зверху?] Яйцями, яйця Іже. [Чим мастили коровай зверху?] Яйцями, яйця 
били. Жовтенький, файний. Самими жовтками масІбили. Жовтенький, файний. Самими жовтками мас

М
рит, то похлюпала. [Соломинок] кругом так, шоб не 

М
рит, то похлюпала. [Соломинок] кругом так, шоб не 
тріс. [Якщо коровай тріснув,] то погано для молодих. 

М
тріс. [Якщо коровай тріснув,] то погано для молодих. 
Я пекла до одних, і він мені тріс тоже. Ну, і вона то 

М
Я пекла до одних, і він мені тріс тоже. Ну, і вона то 
не жиє з ним, з тим чоловіком. Но не знаю: чи то од 

М
не жиє з ним, з тим чоловіком. Но не знаю: чи то од 
того, чи не од того. [Якщо коровай запався,] тоже не

М
того, чи не од того. [Якщо коровай запався,] тоже не-

М
-

важно. [Чи міг коровай так розростися, що не можна 

М
важно. [Чи міг коровай так розростися, що не можна 
було з печі дістати?] Ой, бувало раз! Розбирались-мо. Мбуло з печі дістати?] Ой, бувало раз! Розбирались-мо. 
Розбирали обруча. То добре, так! [Коли коровай саМРозбирали обруча. То добре, так! [Коли коровай са-М-
джали в піч, то казали:] «Господи, допоможи!»  – та Мджали в піч, то казали:] «Господи, допоможи!»  – та 
й вже. [Треба сидіти в хаті тихенько, коли коровай Мй вже. [Треба сидіти в хаті тихенько, коли коровай 
у піч саджають?] Ну, так. Дверима не траскати: відМу піч саджають?] Ну, так. Дверима не траскати: від-М-
чинити легенько чи причинити. [Що робили з короМчинити легенько чи причинити. [Що робили з коро
ваєм, коли витягли з печі?] Викидали: стелила шось Мваєм, коли витягли з печі?] Викидали: стелила шось 
м’ягке на стіл і перевертала, і всьо. Потім перевернуМм’ягке на стіл і перевертала, і всьо. Потім переверну
ла на дно. [Чим зверху прикрашали коровай?] З тіста Мла на дно. [Чим зверху прикрашали коровай?] З тіста 

То є Велика п’ятниця.  [...] [Чим хліб розчиняли?] 

М
То є Велика п’ятниця.  [...] [Чим хліб розчиняли?] 
Дріжджами. Колись дріжджей мало було, то оставляМДріжджами. Колись дріжджей мало було, то оставля
ли таку закваску. Вот, например, печем хліб нині, і куМли таку закваску. Вот, например, печем хліб нині, і ку

Ф
ки – «довгоносики» казали. То вони замножилися не 

Ф
ки – «довгоносики» казали. То вони замножилися не 
в муці, а в пшениці, як хто довго тримав вже. А ше яке 

Ф
в муці, а в пшениці, як хто довго тримав вже. А ше яке 

Фвше обв’язувала і садила, шоб не згорів зверху, бо Фвше обв’язувала і садила, шоб не згорів зверху, бо 
він солодкий. Сухою газетою. А потім туди в п’єц то Фвін солодкий. Сухою газетою. А потім туди в п’єц то 
похлюпала, як дивилися, шо коровай рудий. Як го Фпохлюпала, як дивилися, шо коровай рудий. Як го- Ф-
рит, то похлюпала. [Соломинок] кругом так, шоб не Фрит, то похлюпала. [Соломинок] кругом так, шоб не 
тріс. [Якщо коровай тріснув,] то погано для молодих. Фтріс. [Якщо коровай тріснув,] то погано для молодих. Ф

таке було сире поміщення, то й вони замножувалися. 

Ф
таке було сире поміщення, то й вони замножувалися. 
[Як часто пекли хліб?] Та на тиждень раз пекли. Бо 

Ф
[Як часто пекли хліб?] Та на тиждень раз пекли. Бо 
колись не купували хліба ми. Житній, то він так не 

Ф
колись не купували хліба ми. Житній, то він так не 
черствіє. Пекли в п’єцу. То можна було кождий день Фчерствіє. Пекли в п’єцу. То можна було кождий день 
[пекти], як була потреба. Але як спік, не раз на поле Ф[пекти], як була потреба. Але як спік, не раз на поле 
треба було йти зараня, то за ночи ше пекли, випікали, Фтреба було йти зараня, то за ночи ше пекли, випікали, 
бо треба було рано йти на поле. То колись в Великий Фбо треба було рано йти на поле. То колись в Великий 
піст в п’ятницю, то не пекли. Казали, шо не можна Фпіст в п’ятницю, то не пекли. Казали, шо не можна 
хліба печи. Великий піст, то то вже не пекли в Фхліба печи. Великий піст, то то вже не пекли в 
п’ятницю ніколи. Такі дні – пекли, а в п’ятницю не пеФп’ятницю ніколи. Такі дні – пекли, а в п’ятницю не пе
кли. Бо то є п’ятниця – Ісус Христос помер у п’ятницю. Фкли. Бо то є п’ятниця – Ісус Христос помер у п’ятницю. 
То є Велика п’ятниця.  [...] [Чим хліб розчиняли?] ФТо є Велика п’ятниця.  [...] [Чим хліб розчиняли?] 

Е
грубша. [Де зберігали в хаті борошно?] Нагорі. На 

Е
грубша. [Де зберігали в хаті борошно?] Нагорі. На 
стриху. Мішки. Колись сіяли коноплі, свої прали нит

Е
стриху. Мішки. Колись сіяли коноплі, свої прали нит
ки. Всі були мішки свої. Ну, хто де, може, і в скринях 

Е
ки. Всі були мішки свої. Ну, хто де, може, і в скринях 
тримав. Та мішки колись були великі такі, рівно зі Етримав. Та мішки колись були великі такі, рівно зі 
мною. [...] [Чи заводилися в борошні жучки?] Ті жучЕмною. [...] [Чи заводилися в борошні жучки?] Ті жуч
ки – «довгоносики» казали. То вони замножилися не Еки – «довгоносики» казали. То вони замножилися не 
в муці, а в пшениці, як хто довго тримав вже. А ше яке Ев муці, а в пшениці, як хто довго тримав вже. А ше яке Етаке було сире поміщення, то й вони замножувалися. Етаке було сире поміщення, то й вони замножувалися. 
[Як часто пекли хліб?] Та на тиждень раз пекли. Бо Е[Як часто пекли хліб?] Та на тиждень раз пекли. Бо 
колись не купували хліба ми. Житній, то він так не Еколись не купували хліба ми. Житній, то він так не 
черствіє. Пекли в п’єцу. То можна було кождий день Ечерствіє. Пекли в п’єцу. То можна було кождий день 
[пекти], як була потреба. Але як спік, не раз на поле Е[пекти], як була потреба. Але як спік, не раз на поле 
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воду лили, а  потім сипали борошно?] Перше воду 
лили. [Казали] «рощина». [Якої густоти вона була?] 
Така, як густа сметана. Зранку ше сипали муку і міси-
ли. То не раз вже вкисне, аж посяде. [Потім починали 
місити?] Так. Вимісили, рушилося  – набирали (ко-
лись були такі кошички з соломи плетєні) ті кошич-
ки. Ті кошички подсиплють мукою, виложать. Було, 
як більше розчиниш, і шість, і сім, і вісім булок. І па-
лили в п’єцу. Вигоріло – та й на лопату. Така була де-
ревляна лопата кругла. На ту лопатку, посиплять му-
кою, викинуть з того кошечка: зверха гарачою водою 
такею полив, потер рукою, аби воно гладке було, 
і  в  п’єц. Та  й пеклося. Мусіли палити так, шоб була 
гарача п’єц. В зимну п’єц кинеш, то воно не спечеть-
ся, буде сире, буде всередині закалець. Червоно – то 
згорит. Завжди біла така, як біле напалєна, то вже. Та 
вже зналося, кілько ложити дров. [Як довго треба мі-
сити?] Шоб від рук відставало вже. Вже зразу то воно 
лепне до рук, а потім, вже як добре виміситься, то вже 
від рук відстає – всьо: то вже тоді добре воно заміше-
не. Як місити, то обов’язково муки. Дивилися, кілько 
треба, шоб не було загусте і зарідке. Як добре заміша-
не тісто, то воно вже від рук відстає: місиш його  – 
і воно вже до рук не чіпляється. Аж піщит не раз під 
руками – вже добре замішане. Діжку замісити з хлі-
бом  – то треба було зіпріти. Та дві годині  – нє, але 
коло години треба було добре попотіти, шоб замісити 
діжку. Але вже спік, то вже цілий тиждень їв, а може, 
й більше: як коли яка челядь. [...] То підпалки пекли 
колись перед Йорданею, як ішли закусувати. Йшли з 
водою, освячували хату і того підпалка [несли]. Пе-
кли спеціально такі підпалки з  того тіста, шо хліб. 
Але то називалися «підпалки». Мастили чогось всіх 
ше зверха цибулею. На черені пекли. Неповну піч. То, 
може, два, може, три пекли. І сами їли їх. А господар 
ішов, брав собі одного. То не нарухувалися. Але вже 
їх в кошички ті не викладали. [За розмірами вони 
були менші за звичайну хлібину?] Менші були, були 
нижші. Вони трошки нарухувалися, бо вони би, як 
нерухані, то були би вже тверді. Ложили їх де-небудь, 
ложили на бляшку чи шо. А потім вже як саджали, то 
вже на черінь, без тих кошичків, без нічого. Листок 
капусти давали. На той листок капусти великий – і ті 
підпалки пекли. І хліб пекли на листку капусти не раз. 
[Скільки хлібин у печі поміщалося?] Як яка піч: шість 
пекли. [Якщо шість хлібин поміщалося, то це велика 
піч була?] Велика. [...] Кошичок такий був, як тепер-
во така миска більша. Не маленька мищина, а більша 
така миска. Такі кошички були великі. [Із цих кошич-
ків] викидали на лопату. І полили водою гарачою, за-
гладили зверха рукою – і в піч. [Чим підсипали лопа-
ту?] Мукою або ґрисом, шоб не пристало. В  коморі 
[зберігали хліб]. Та якось як є діжчина якась чиста, то 
клали в діжчину і накрили зверха. [Якщо піч була 
нова,] перший раз напалювали добре, більше дров ло-
жили, шоб не сирий був хліб. [Скільки часу випікався 
хліб у печі?] Дві годині, саме менче. Добували булку 
хліба і до носа приставляли: як вже не пече ніс, то вже 
хліб печений, а як пече ше ніс, то ше може сидіти. То 
колись була така практика. Крайню булку добували і 
до носа прикладали. То постукати можна було. Каза-
ли, шо треба закривати двері, [коли хліб у піч саджа-
ли]. [...] Колись казали, як вже вигорнеш жар з п’єца, 
а вже треба всаджати хліб, а хтось прийде: «Ну, а чого 
ти, – каже, – прийшов на голу п’єц?». Кидали завжди 

поліно або дві. Обов’язково. Добули хліб  – завжди 
поліно або дві, шоб гола п’єц не була. Чось так: хто 
кидав чи не кидав. Чи всі кидали? В нас, я знаю, завше 
так баба-небошка казала: «Добудете з п’єца хліб  – 
кинь пару полін. Нехай гола п’єц не буде!». [Що каза-
ли, коли хліб у печі розтріскався або розпався?] Ко-
лись шось казали, шо то недобре. Навіть і  коровай, 
кажуть, як потріскає: «Ой, то якесь недобре життя, 
або вмре!». Або як сяде, то недобре. То солили [ті трі-
щини], але шо то з того. Воно вже нічо’ не дасть. [Чи 
буває, що дві хлібинки в одну зростаються?] Ну, зли-
пається, буває. Чого ні? Він же ж в п’єцу ше росте 
тоже. Розломив та і всьо. Казали «близнята», але їли 
всьо їдно. Не викидали його. [...] Таке часом бувало, 
шо збоку така виросте доля. Казали: «Доля виросла». 
Але їли. Вона була сухіша, але їли ту долю. [...] Колись 
пекли ше такі булочки з часником. А такі вони добрі 
були. Маленькі такі булочки. Добували, в макітрі роз-
тирали часник з  голивою. Колись самі голиву, олій, 
робили, били. І  з тим часником возьмут перетрасут 
їх: вони такі добрі були, такі смачні. Лопатою [діста-
вали хліб з печі]. То як то: п’єц велика – не залізеш 
туда руками. Поки хліб спечеться, то вже там нема 
ніякої жари. Як саджають, то пустив та й добув, ви-
трас хліб. [...] Дубова [лопата], бо дуб саме найтверді-
ший. Я знаю, як садили хліб, лопатою догори три рази 
стукнули. До стелі стукнули. Тою круглою [части-
ною]. Всадили всьой хліб – стукнули до стелі, і всьо. 
І  говорили: «Боже, допоможи, шоб той хліб файно 
спікся і був файний, і здоровий з’їли!». І лопату потім 
помили та й до комори поставили собі десь в кутку, 
та й стояла. [...] [Чи викидали хліб, якщо його погриз-
ла миша?] Чого викидали? Обрізали, де миш була, 
та й те решта їли. Хто хтів, то їв і те, шо миші їли. То 
казали, шо треба їсти, шоб були зуби такі здорові, як 
у мишей. А хто не хтів, то відрізував та й викидав сви-
ням чи курам. [...] Цілушку завжди дівчата мають їсти 
скоро, шоб хлопці любили їх. А останній [окраєць] то 
можут всі їсти. А  колись казали: «О!  Цілушку тре’ 
їсти дівчатам, шоб хлопці любили!». [Хто в сім’ї нарі-
зав хліб?] Хто мав час. То колись не було так, шо всі 
разом їли. Хто коли мав час, тоді їв. Тоді врізав собі 
та й наївся. То то на Святу вечеру, як сідают, то кажут, 
шо господар має нарізати хліб і поблагословити. Та як 
рихтували, ставили тих дванадцять страв, господар 
нарізав хліб і ставив на стіл, а господиня решта те все 
має доносити. І  потім поблагословить, помолиться. 
Поблагословлять і сідают вечерати. [...] Печуть ті під-
палки перед Водохрещами. [...] То то як корова хво-
ріє, як не хоче їсти, то солять солею і дають хліб. Як 
вже хліба не хоче їсти, то вже з неї ніц не буде.  [...] 
[Щось розказують про котячий або собачий хліб?] 
Печут хліб, то печут для кота, для пса і для себе. Бо і 
псові треба дати, і котові треба дати. Колись казали 
так, шо псові і котові не треба шкодувати хліба, бо то 
тілько Господь Бог оставив для пса і для кота хліб. То 
колись, казали, колосся було з самого низу і доверху. 
А як люди грішили, то Господь взяв знизу і хтів об-
шпурнути всьо. Але потім ше сказав, шо ше оставляє 
тілько для пса і для кота. [...] То хліб має завсі на столі 
бути. Як вже нема хліба на столі, то вже біда. [Чи 
можна перевертати хліб сподом догори?] Нє. Ну, чо-
гось так казали, шо догори не можна. [Коли хліб ви-
тягали з  печі,  то] ложили, шоб вистиг. Ложили на-
верх: чи підстелиш шось (якогось рушника чи шось). 
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І
нижші. Вони трошки нарухувалися, бо вони би, як 

І
нижші. Вони трошки нарухувалися, бо вони би, як 
нерухані, то були би вже тверді. Ложили їх де-небудь, Інерухані, то були би вже тверді. Ложили їх де-небудь, 
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І так оден за другим на ребро ложили. [...] Закалець – 
то то непечений хліб. Знизу закалець, кажуть, не спік-
ся добре.  [...] [Чи можна було їсти гарячий житній 
хліб?] Гарачий хліб хто їсть? Та він же шкідливий. 

ПОСУД, НАЧИННЯ [З якого дерева робили пікну діж-
ку?] Зі сосни. То то як смілка є, то, може, буде чути. 
[Що таке «смілка»?] Смола. З досочок [діжка]. Такі-во 
досочки, як-о долоня. [Називалися] «клепки». Обруч 
був кругом. Такі зелізні обручі були. В нас були зелізні. 
Було два: внизу оден і вверху. В нас така діжка була ше 
довго. Тілько на хліб її [діжку] використовували. [...] 
Колись казали, шо садили молоду на ту діжку. То десь 
було по інших селах. В нас такого не було. [...] [Чим на-
кривали діжку?] Таке віко було зверха деревляне, шоб 
накривати. Хто мав. А хто не мав, то накривав чим-
небудь.  [...] [Чим розчиняли тісто?] Мали лопаточку 
таку. Деревляна лопаточка. В нас була така, то з дубо-
вого дерева. В нас казали «кописточка» – тільки, шоб 
хліб рощиняти і коровай. [...] Колись мидниців таких 
не було, як тепер. Були коритця такі видовбані, то мі-
сили на пироги, на вареники. [...] Ножем обшкрібали 
[діжку] і ті обшкрабки оставляли в діжці, і на другий 
раз розводили, намочували. Перед великими святами, 
перед Великоднем, то мили ту діжку завше. В коморі 
стояла [діжка]. До образів ніхто в нас діжки не пхав. 
Ну, то виставити, шоб висхла, то виставляли і надвір. 
Не раз повішать на пліт, аби висхла. На плоті во десь 
коло хати вішали, аби висхла. [Чи бувало таке, що 
діжка зацвітала?] Ну, то нє. Такого не знаю. Як зацві-
те, то вже як хліб можна в ній печи? То діжка ніколи не 
зацвітала. То дерево – його обстругають, обстругають. 
І ту катульку в муку, і положать її... 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ А коровай то то ставили на те віко. 
Як спекли коровай, то то таке було віко кругле – якраз 
таке, як коровай. Бо в нас печут великий коровай. Бо 
я маю невістку з Діброви, зі Сокальського району. То 
там вже, як вони приїхали до нас, то вже був коро-
вай такий малий, як у мисці. А  в нас печут таке, як 
колесо, – великий коровай. То на ту кришку ложать, 
як несут. Бо ж не понесеш його на плечку. [Коровай 
пекли вдома чи замовляли?] А хто вмів вдома, то пік 
вдома, а хто не вмів вдома, то заказував. [Скільки ко-
роваїв пекли на весілля?] Як коли. Як хто має велику 
родину, то пік і досить короваїв, а  як то мала роди-
на, то вистарчало три. Менче трох вже не пекли. От 
в молодої пекли і в молодого пекли. Во в нас було ве-
сілля во шойно недавно, в лютому місяці, то ми мали 
три і тамті мали три. Кума обов’язково має печи. Вже 
такий дуже великий не спечеш на всю родину. За-
вжди пекли в четвер. Так кажуть чогось. А як вже не 
вдасться, то вже пекли і в п’ятницю. Колись весілля не 
справляли в суботу. В піст ніхто весілля не справляє. 
Хліб можна було печи в п’ятницю, тілько не в піст. 
Великий піст – ніколи хліба ніхто не пік. [...] З білої, 
з самої найліпшої муки [пекли коровай], шоб файний, 
високий був. Бо коровай високий. Давали яйця, мед, 
масло, цукор. [Скільки яєць?] Хто кілько мав. Пере-
важно, кажуть, треба п’ятнайцять яєць. А  там вже 
трошка масла, трошка цукру. А  муки вже кілько за-
йме. На молоці [розчиняли]. Обов’язково. Коровай 
солодкий має бути, шоб солодко жили. Трошка со-
лили – для смаку. Навіть во печеш пироги на неділю 
чи на коли, то всьо їдно трошка сипеш солі, шоб для 
смаку. Хліб завжди солили. [Хто допомагав випікати 

коровай?] Хто мав якусь родину, то приходили і по-
магали виробляти. Бо ж він був зверха – треба було 
його виробити всяко. То могли і сусіди. [...] [Скільки 
жінок місили коровай?] Одна місила. В мисці. В діжці 
переважно і хліб місили, і коровай місили. Бо колись в 
діжках. Колись не було таких великих мидниців. А те-
пер вже є такі великі мидниці. А то нецьки. То мона 
було на вареники замісити в нецьках. То вони ж неве-
ликі. Коровай як там замісиш в нецьках? [...] Більшин-
ство пече коровай кума. В нас була одна така жінка, 
і  тепер є друга така молода, шо її дуже вдається той 
коровай. То не кожному ше вдасться коровай. І вона 
пече. В  себе пече. В  нас скільки весіль було, бо вже 
обидва поженилися онуки мої, то вона пекла коровай. 
І кума пече коровай. Як вона не може сама спекти, то 
заказує, а як може – сама пече. В п’єцу пекли коровай. 
І тепер в п’єцу мусять печи. Чогось казали не відкри-
вати [піч]. Не мона заглядати, шоби не відкривати. 
Вже як він аж загнітиться, вже троха посиде  – тоді 
вже дивилися, як там: чи тре’ зверха накрити, як го-
рит, чи шо. Но казали, як в п’єц саджати коровай, то 
треба гуляти, танцювати, шоб він файний вдався. [...] 
То вставляли солому [в коровай]. Житня солома гру-
ба. Шоби виходила пара, шоби не сів, то то вставляли 
соломку. Її троха запихали. Та хоть би до половини. 
То вона мала бути рівна така і шоб мала дзюрки. Суха 
солома. Як спечеться коровай, то вже добували її. То 
її [солому] довшу лишали, шоб вона не була разом з 
тістом.  [...] Як западеться [коровай], то недобре: чи 
одне вмре, чи зле будуть жити. Так чось говорили. 
Більшинство коровай часом тріс, а  часом сяде посе-
редині. [...] То квітку робили, вбирали його [коровай]. 
Робили рожу таку з тіста: розкачували тісто тонко, рі-
зали-різали, потім скручували і посередині ложили – 
і  всьо. Але чогось більшинство такі гесики робили 
З того [тіста], шо коровай. А декотрі то навіть з пріс-
ного тіста вирізували листочки всякі і зверха ложили, 
шоб він був файний. [...] Високий коровай був, то рі-
зали, роздавали людям – додому брали. Дружба роз-
давав. Підошву коровая колись давали музикантам, 
вони брали додому. [Якщо музикантів було троє, то 
як вони ту «підошву» короваю ділили?] То троє було, 
то й було три короваї, то кожен мав по підошві. [...] То 
тепер несуть священикові коровай, а  колись струцлі 
пекли. Плетений такий-во. На одній блясі ложили дві 
таких-во великих на цілу бляху, потім перев’язували 
їх якеюсь лентою. І то давали священикові. Перед ве-
сіллям пекли вдома. Розчиняли окремо на струцлі. Так 
само: давали цукор, яйця били і жиру трошки якогось 
дали, шоб були смачні. [Коровай пекли у формі?] Була 
кругла така форма велика. То так колись казали, шо 
додавати не можна [тіста на коровай]. Но вже так, як 
пекли, то вже більше-менше виділи, кілько треба. Бра-
ли так, як половину, і ложили в бляшку. А потім ше ту 
половину другу, то ше на всякі вироби зверха. Геси-
ки метали такі. Гесики на всьой коровай розкладали. 
А як осталося ше, то ше пекли маленький коровайчик. 
То часом ксьондзові давали, а  часом роздавали тим, 
шо помагали на весілля. [...] Коровай мусе сидіти дов-
го: коровай сидит три годині, штири годині в п’єцу. 
Колись, як саджали коровай (вже возьмут з бляхою), 
то помаленьку мусіли так гуляти, шоби догори трима-
ти – шоб файний вдався. Мили руки скоро і вмивали-
ся, шоби файний коровай вдався. [...] Коли спечений, 
то хто як хтів, то так вбирав: вбирали квітками чи 
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І
вай такий малий, як у мисці. А  в нас печут таке, як 

І
вай такий малий, як у мисці. А  в нас печут таке, як 
колесо, – великий коровай. То на ту кришку ложать, Іколесо, – великий коровай. То на ту кришку ложать, 
як несут. Бо ж не понесеш його на плечку. [Коровай Іяк несут. Бо ж не понесеш його на плечку. [Коровай 
пекли вдома чи замовляли?] А хто вмів вдома, то пік Іпекли вдома чи замовляли?] А хто вмів вдома, то пік 
вдома, а хто не вмів вдома, то заказував. [Скільки коІвдома, а хто не вмів вдома, то заказував. [Скільки ко
роваїв пекли на весілля?] Як коли. Як хто має велику Іроваїв пекли на весілля?] Як коли. Як хто має велику 
родину, то пік і досить короваїв, а  як то мала родиІродину, то пік і досить короваїв, а  як то мала роди
на, то вистарчало три. Менче трох вже не пекли. От Іна, то вистарчало три. Менче трох вже не пекли. От 
в молодої пекли і в молодого пекли. Во в нас було веІв молодої пекли і в молодого пекли. Во в нас було ве
сілля во шойно недавно, в лютому місяці, то ми мали Ісілля во шойно недавно, в лютому місяці, то ми мали 

М
те, то вже як хліб можна в ній печи? То діжка ніколи не 

М
те, то вже як хліб можна в ній печи? То діжка ніколи не 
зацвітала. То дерево – його обстругають, обстругають. 

М
зацвітала. То дерево – його обстругають, обстругають. 

оровай то то ставили на те віко. 

М
оровай то то ставили на те віко. 

Як спекли коровай, то то таке було віко кругле – якраз 

М
Як спекли коровай, то то таке було віко кругле – якраз 
таке, як коровай. Бо в нас печут великий коровай. Бо 

М
таке, як коровай. Бо в нас печут великий коровай. Бо 
я маю невістку з Діброви, зі Сокальського району. То Мя маю невістку з Діброви, зі Сокальського району. То 
там вже, як вони приїхали до нас, то вже був короМтам вже, як вони приїхали до нас, то вже був коро-М-
вай такий малий, як у мисці. А  в нас печут таке, як Мвай такий малий, як у мисці. А  в нас печут таке, як 
колесо, – великий коровай. То на ту кришку ложать, Мколесо, – великий коровай. То на ту кришку ложать, 
як несут. Бо ж не понесеш його на плечку. [Коровай Мяк несут. Бо ж не понесеш його на плечку. [Коровай 
пекли вдома чи замовляли?] А хто вмів вдома, то пік Мпекли вдома чи замовляли?] А хто вмів вдома, то пік 
вдома, а хто не вмів вдома, то заказував. [Скільки коМвдома, а хто не вмів вдома, то заказував. [Скільки ко
роваїв пекли на весілля?] Як коли. Як хто має велику Мроваїв пекли на весілля?] Як коли. Як хто має велику 
родину, то пік і досить короваїв, а  як то мала родиМродину, то пік і досить короваїв, а  як то мала роди

З того [тіста], шо коровай. А декотрі то навіть з пріс

М
З того [тіста], шо коровай. А декотрі то навіть з пріс
ного тіста вирізували листочки всякі і зверха ложили, Много тіста вирізували листочки всякі і зверха ложили, 
шоб він був файний. [...] Високий коровай був, то ріМшоб він був файний. [...] Високий коровай був, то рі
зали, роздавали людям – додому брали. Дружба розМзали, роздавали людям – додому брали. Дружба роз

Ф
Не раз повішать на пліт, аби висхла. На плоті во десь 

Ф
Не раз повішать на пліт, аби висхла. На плоті во десь 
коло хати вішали, аби висхла. [Чи бувало таке, що Фколо хати вішали, аби висхла. [Чи бувало таке, що 
діжка зацвітала?] Ну, то нє. Такого не знаю. Як зацві Фдіжка зацвітала?] Ну, то нє. Такого не знаю. Як зацві- Ф-
те, то вже як хліб можна в ній печи? То діжка ніколи не Фте, то вже як хліб можна в ній печи? То діжка ніколи не 
зацвітала. То дерево – його обстругають, обстругають. Фзацвітала. То дерево – його обстругають, обстругають. 

То вставляли солому [в коровай]. Житня солома гру

Ф
То вставляли солому [в коровай]. Житня солома гру
ба. Шоби виходила пара, шоби не сів, то то вставляли 

Ф
ба. Шоби виходила пара, шоби не сів, то то вставляли 
соломку. Її троха запихали. Та хоть би до половини. 

Ф
соломку. Її троха запихали. Та хоть би до половини. 
То вона мала бути рівна така і шоб мала дзюрки. Суха 

Ф
То вона мала бути рівна така і шоб мала дзюрки. Суха 
солома. Як спечеться коровай, то вже добували її. То 

Ф
солома. Як спечеться коровай, то вже добували її. То 

Фїї [солому] довшу лишали, шоб вона не була разом з Фїї [солому] довшу лишали, шоб вона не була разом з 
тістом.  [...] Як западеться [коровай], то недобре: чи Фтістом.  [...] Як западеться [коровай], то недобре: чи 
одне вмре, чи зле будуть жити. Так чось говорили. Фодне вмре, чи зле будуть жити. Так чось говорили. 
Більшинство коровай часом тріс, а  часом сяде посеФБільшинство коровай часом тріс, а  часом сяде посе
редині. [...] То квітку робили, вбирали його [коровай]. Фредині. [...] То квітку робили, вбирали його [коровай]. 
Робили рожу таку з тіста: розкачували тісто тонко, ріФРобили рожу таку з тіста: розкачували тісто тонко, рі
зали-різали, потім скручували і посередині ложили – Фзали-різали, потім скручували і посередині ложили – 
і  всьо. Але чогось більшинство такі гесики робили Фі  всьо. Але чогось більшинство такі гесики робили ФЗ того [тіста], шо коровай. А декотрі то навіть з прісФЗ того [тіста], шо коровай. А декотрі то навіть з пріс

Е
вати [піч]. Не мона заглядати, шоби не відкривати. 

Е
вати [піч]. Не мона заглядати, шоби не відкривати. 
Вже як він аж загнітиться, вже троха посиде  – тоді 

Е
Вже як він аж загнітиться, вже троха посиде  – тоді 
вже дивилися, як там: чи тре’ зверха накрити, як го

Е
вже дивилися, як там: чи тре’ зверха накрити, як го
рит, чи шо. Но казали, як в п’єц саджати коровай, то Ерит, чи шо. Но казали, як в п’єц саджати коровай, то 
треба гуляти, танцювати, шоб він файний вдався. [...] Етреба гуляти, танцювати, шоб він файний вдався. [...] 
То вставляли солому [в коровай]. Житня солома груЕТо вставляли солому [в коровай]. Житня солома гру
ба. Шоби виходила пара, шоби не сів, то то вставляли Еба. Шоби виходила пара, шоби не сів, то то вставляли 
соломку. Її троха запихали. Та хоть би до половини. Есоломку. Її троха запихали. Та хоть би до половини. 
То вона мала бути рівна така і шоб мала дзюрки. Суха ЕТо вона мала бути рівна така і шоб мала дзюрки. Суха 
солома. Як спечеться коровай, то вже добували її. То Есолома. Як спечеться коровай, то вже добували її. То Еїї [солому] довшу лишали, шоб вона не була разом з Еїї [солому] довшу лишали, шоб вона не була разом з 
тістом.  [...] Як западеться [коровай], то недобре: чи Етістом.  [...] Як западеться [коровай], то недобре: чи 
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якусь там гілку засадять і вбирають всяко, а вбирають 
самим тістом. В нас більшинство тістом просто вби-
рають. Зверха таке тісто, то з того самого короваю, шо 
замісять, з  того і вбирають.  [...] [Роздавали коровай 
на похороні неодружених дівчат і хлопців:] хто був на 
цвинтарі, то всім давали. Різали. 

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ То то на Маковея печут паляниці. А тепер-во маку 
нема. В нас того року одна посіяла там-во в кінці села, 
то десь доказали. І тисячу гривень тре’ заплатити. Ви-
рвали той мак чисто, і штраф тисячу гривень заплати-
ли.  [...] Паляниці з пшеничної муки, сипали трошки 
соди. З пісного тіста. Но кажу: сипали соду, шоб воно 
трошка було м’якше. Бо як то, то буде тверде. Пекли 
хто як хтів: хто пік на олії на пательнях, хто пік на кух-
ні. На олії от вони м’якші, а на кухні то вони твердіші. 
В макітрі вже був мак розтертий з цукром. І підтра-
сали так, і так їли. То на Маковея. А тепер вже маку 
нема. Купив того маку в магазині, а він не такий. [То 
робили зранку чи як із церкви прийшли?] Ну, коли 
з церкви прийдуть. Маковея, то є пісний день. [Мак 
брали свячений?] Любий! Ті, шо посвятили маківки, 
то колись завжди сіяли ними. Десь то тримали так, 
аби миші не з’їли.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Хліб обов’язково за померших. За по-
мерших булку хліба давали завсіди. В піст, в п’ятницю 
мало йти кожен. Хто своїх батьків шанував, то за-
вжди ходив в п’ятницю до церкви – давав за померші. 
Давав булку за померших, і правилося за померших. 
Хто собі коли хтів, давав. Шоп’ятниці як не хтів, то 
не давав. Кажут, шо положено за цілий піст три бул-
ки хліба занести. То священик забирав. То як є багато 
людей, от він ділився: і для когось давав, і собі брав, 
і ше там ті, шо коло него обслуговують, і бідним. Ко-
лись, як їздив з водою. То після Водохрещення їздять 
вже до хати з водою. То як був бідний хтось, то ста-
вав. От коло нас були колись такі бідні тут, то вони не 
мали чим платити. Колись не давали гроші так люди, 
як тепер, колись так люди не мали грошей. То давали: 
хто муку давав, хто булку хліба давав, хто якесь зерно 
виніс (миску зерна). А де були бідні люди, то він за-
вше оставляв хліб. Коло нас тут такі були (дев’ятеро 
дітей було), бідні були. То він оставе їм хліба того, то 
вони вже їдять, може, півмісяця.  [...] То то ходять з 
хлібом навколо хати на Кутю, перед Водохрещам. На 
Другу кутю. Беруть ту свячену воду, перед Йорданею 
як святять. Потім приносять до хати. І освячуют кру-
гом хату. То бере мищину куті, бере в мищину свяче-
ну воду і хліб. І ходе кругом хати, освячує. Там то ше 
хтось допомагав. А ось мій чоловік переважно сам хо-
див. Говорив: «Освячую свій дім тею свяченою водич-
кою. Во ім’я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь». Мій 
чоловік завжди сам ходив, ніс свячену ту воду і під 
пахвою той хліб. З тим хлібом ходять, а потім ідуть 
до хліва і дають худобі. Порізаний [хліб]. Коням – ні. 
Вівцям ше давали (колись вівці ше тримали люди). 
Свиням не давали – чогось казали, шо не можна. [...] 
То то аркус роздавали [у церкві]. В нас кажут «аркус». 
Хто хтів, то  їв, а  хто хтів, то зберігав вдома, бо ка-
жуть, шо він помічний, якшо людина во вже вмирає, 
а не висповідана, то давали той хліб, бо він такий був, 
як причастя. [...] [Біля померлого] булка хліба лежала. 
А потім, як вже поховають його, то булка остається  
в церкві.

с. Завидче
Записала Л. Артюх 19 серпня 1989 р.  

у с. Завидче Радехівського р-ну Львівської обл.  
від Когут Марії Степанівни, 

та Брозіцької Стефанії Романівни

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Різдво. Вечерю носили 
бабі, що відбирала діти,  – до року, батько носить. 
Кутя, голубці, пироги, медики. Хліб, колись книші, 
хліб змащений олієм і переложений. Калачі для дити-
ни баба кидала.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ан-
дрея. Вечір, баль. За губою [дівчата] воду носили, 
хлопці смішили, пирога пекли, пса пускали: чийого 
пирога перше вхопить, та хутче піде заміж. Від печі 
до порога ставили чоботи: чий вийшов біля порога, та 
скоріше вийде заміж. Вареники варили. Миколая. Ді-
тям купляли з тіста «миколайчики», робили подарун-
ки. Сиропустна неділя. Перед постом. Остерігаються, 
лише з набілом можна їсти. Тепер – ні.

ПОСТУВАННЯ Постували. Так постилися, що курка 
вчіплялася [куряча сліпота]. В  понеділок  – великий 
піст. Поклінна неділя в середу.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Паска. Святили: паску одну несе 
в портовині, м’ясо, масло, сир, сіль, хрін, яйця. У ко-
шиках. Писали писанки. Перше свічку святили. Яйце 
ділили, щоб спокій в хаті [був], не викидали, палили. 
Попіл на город носили. Крихти від паски  – курям. 
[Спаса]. Святять яблука, мак, квіти, груші, сливки.

ПОМИНКИ Похорон. Як поховають, то йдуть  – фамі-
лія. Конселяція. Пироги з сиром з пшоняною кашею 
обов’язково. Дев’ятий день  – дев’ятини, Сороковий 
[день] – сороковини, роковини. Служба. На цвинтар, 
[далі] обід. Руки миють перед конселяцією. Не розда-
ють нічого. Виделками [не їдять], а руками або ложка-
ми. Тепер і виделками. Проводи за тиждень по Вели-
кодню. На третій день Великодня по гробах ксьондз 
правив, не обідали.

с. Кустин
Записала Л. Артюх 19 серпня 1989 р. 

у с. Кустин Радехівського р-ну Львівської обл.  
від Мартинюк Варвари Степанівни, 1897 р. н., 

та Барчук Марії Харитонівни, 1927 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Вече-
ря. Пісне, дванадцять страв. Кутю, голубці, капусту, 
драглі з риби, запражка з грибів, борщ червоний [го-
тували]. Кутя на сіні портовиною прикрита, солому на 
підлогу клали. Вечеряли. Кидали кутю на таліркі, щоб 
ті, кого нема, приходили вечеряти. Ложки дід в’язав 
паском, щоб худоба й родина були вкупі, не розліта-
лися по світі.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ За тиждень зачинають пекти 
дрібне: медики, завиванці, переложанці, струдлі, хліб. 
Кабана у вівторок колять. Шинку роблять, кишку, 
ковбаси, «зайці» з меленого м’яса, драглі готують, бо 
в п’ятницю вже голубці, капусту. І тепер так. Борщ ко-
лись не варили, тепер у горнятах варять. Локшину з 
розсолом, гречану кашу [готували]. Ставили у вели-
ких мисках і ложки [клали], і файно їли. Тепер талі-
рочки для всіх, все напанькається. Страви [на столі]: 
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капуста, голубці, кашу парили з розсолом дві миски, 
драглі, м’ясо. Хліб, струслі пекли й краяли. Тепер хліб 
білий печуть. Пиво наостанок давали. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай пекли в середу, четвер. 
Фамілія [рідня] пекла, дружка, сват, хрещені. У  домі, 
де весілля, то не пекли, бо ніколи було. Хатні й тепер 
не печуть, тільки збоку. Самі пекли, не кликали нікого. 
Бляха велика, кругла, високий, а зверху виробляли кві-
точки, зірочки, зверху мастили яйцем. Добули з п’єца, 
украшали: калина, цукерок круглий, різний колір, з бі-
лого паперу зубці витинали довкола короваю, барвінок 
наверха. На покришку з хлібової діжки ставили, довко-
ла шпарагус або барвінок. Наверха теремцю вбирали. 
Вирубали смеречку маленьку, убирають квітками з па-
перу. А тепер не ставлять теремцю. Може бути і п’ять, 
і десять короваїв. [...] Звечера на перепиванні коровай 
краяли. Свати розносили коровай з полумисочками й 
келишком. Гроші кидали. Обдарить коровай, дружба 
роздає всім рідним, нерідні самі підходять, їм не під-
носять. [...] Перезва – другий день весілля, до молодо-
го, дарують коровай. [...] Давали й додому по шматку 
короваю, господиням давали. Молода як іде за неві-
стку, а він як іде по ню, то йому теж дають. Ксьондзові 
несли, тепер несуть два в сільраду.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ На зальоти хліба не несли, єдно горіл-
ку. Сідали за стіл. Дружка її [дівчини] при цьому була. 
Мама її [подавала] закуску – м’ясо, ковбасу, капусту 
смажену, хліб, а він – горілку. Картошка з підливкою. 
Пиво ставили з її дому. [...] Молода кликала на весілля 
без хліба. Коли наречений йшов за нареченою, пере-
ймали. Називають «Виносити стільця». Стіл ставлять, 
на него – образ і хліб-сіль. Хлопці переймають. Свати 
викупали від молодого за горілку. Хліб молодий за-
бирав з собою. [...] Як зі шлюбу [поверталися молоді], 
то у дверях батько й мати з струслями [зустрічали], ті 
струслі – на стіл, а молодих – за стіл. [...] Могла молода 
везти й коровай, й струслі. Обмінялися хлібом, жеби 
не була та людина голодна.

СТАРОСАМБІРСЬКИЙ РАЙОН

c. Старява
Записала Л. Артюх 1988 р.  

у с. Старява Старосамбірського р-ну Львівської обл.  
від Гнатейко Марії Іванівни, 1921 р. н.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ У  1930-ті  роки на весілля брали 
лише 1 л горівки, муки розходилося 3 кг, на багате ве-
сілля розходилося 8–10  л горілки, а  п’ять років тому 
вже 100–150 л горілки. Тепер стало трохи менше. [...] 
Весілля більше гуляли взимі, М’ясниці взимі, і весілля 
взимі гуляли. Тепер теж так. Гуляють лише в М’ясоїд, 
бо в піст гуляти не можна. Для весілля різали телєта, 
свиню, трохи й купують. І  нині так. Смажили м’ясо, 
сало, барани різали, курей, кролів. Хліб пекли. І  те-
пер трохи печуть, трохи купують. Сир робили. Пекли 
тістка [пряники], а більше – хліб житній. Тепер більше 
пшеничний. Колись бідні були, тісток не робили. Борщ 
варили, з  буляником їли. Буляники  – бульба варить-
ся, товчеться, муки трохи, те тісто запікали в п’єцу. 
Тісто прісне, пригнітилося, попелом пахне. В  пєцу 
пекли.  [...] Мачанку робили  – молоко кипить, води 

трохи, три-чотири яйця й муки розколотиться, підби-
вається, туди ложкою, додається сіль, петрушка, кріп, 
масло чи солонина з цибулею смажиться й вмаститься. 
Густенька мачанка. [...] Голубці в капусті з бульби си-
рої тертої, крупи гречаної або логази [ячмінної крупи]. 
Юшка з сухих слив і яблук до буляників. Сливки сухі 
варили, настоювали, сливки давали окремо, а  юшку 
окремо до буляників. Пиво купували у броварні в До-
бромилі. [...] Борщ: вода, м’ясо чи кістка, кури чи ребра 
свинячі, горнятко на 40 л. Буряки чинені у діжці. Буряк 
кислий називається «борщ». Ллють тридцять-сорок 
яєць сколочених, 3  л сметани, розколочували разом, 
заливали. [Без капусти борщ.] Як весілля вліті, то суха 
закуска: ковбаса, смаженина, солонина, огірки, м’ясо 
варене. Розсіл з м’яса не давали. Пекли завиванці з 
мармоляди – зі слив чи яблук уварених. Риж – остання 
страва. [...] Тепер на розписку беруть сумку продуктів 
і коровай на пам’ятку для тих, хто розписує. [...] Їдять 
однаково: борщ, макарон, м’ясо з розсолом [юшка], 
буляник, капуста, голубці, мачанка, риж на останню 
страву і юшка для пиття з слив. Курки не було. Яєць не 
було. Колись за Польщі варили курку й перед молодих 
ставили, вони ділили і трохи їли. Гості їли з єдної мис-
ки, все їли з єдної миски. Молодим ставили одне горня 
для компоту. Пити горівку їм можна було, але вони со-
ромились І тепер не годиться теж. [...] Хліб од весілля, 
як лишається, їдять, можна сушити й худобі дати. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай тепер печуть всі гості або 
несуть торти. Раніше пекли й несли житній хліб, не 
коровай, бо біднота була. Коровай пекли в обох мо-
лодих, пекла старостіна. Старостіна коровай надбає, 
а староста – літру горівки. Старостіна сама пече, без 
допомоги, без усіляких звичаїв, наче хліб. У обох мо-
лодих є свій староста і своя старостіна. Але старший, 
то молодого староста. Коровай – розчиняна біла мука, 
дріжджі, шість годин кисне, місить, дає яйця, цукор, 
маргарин, смалець, садить у п’єц. Коровай круглий, 
великий, форма – 40 см і висотою до 40–50 см. Форма 
з бляхи. З тіста роблять плетінки, косу зверху по краю, 
всередину слимачки і пташечки по верху. В коровай 
ставлять «трійцю» з тіста на патичку, прикрашають 
квітами, шпарагусом, міртом і барвінком. Яблуко на 
патичку впихали всередину короваю і вінець з бар-
вінку наверха короваю. До церкви несли коровай 
молодого і назад до молодої із цим короваєм [повер-
талися]. Весільні йдуть, несуть коровай чи торт, чи й 
коровай і торт, ковбасу, яйця.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Весілля.] Староста всіх запрошує за 
стіл. Чотири кілішка і горілка. Тричі просить розпо-
чати весілля, тричі просять тата й маму благословити 
молодого [і молоду] на шлюб святий. Благословляють. 
Обідають. Потім староста випроваджує його через стіл 
з-за хліба святого. У молодої так само. Благословляють 
хлібом. Ідуть до шлюбу. Вертаються з церкви, хлопці 
з її кутка перепинають – шлябан – стрічка, стіл, образ 
Матері Божої, хліб ставлять. Дружба ставить викуп за 
молоду, хліб лишається тим хлопцям. [...] Мама з хлі-
бом виходить, кропить свяченою водою, тітка пшени-
цев посіває. Як мама вдова, то не кропить сама, а хтось 
із родини, хто має пару. Та, яка має чоловіка, вдова не 
кропить.  [...] [Похорон.] З  собою в труну кладуть зі-
лля святого, хліб, окуляри, ціпок, гроші дрібні. [...] Як 
я йшла до шлюбу, то мама мені давала цукор за пазуху 
[грудку], а [як] з церкви, то я мала поділитися з моло-
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ти стільця». Стіл ставлять, 

на него – образ і хліб-сіль. Хлопці переймають. Свати 
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на него – образ і хліб-сіль. Хлопці переймають. Свати 
викупали від молодого за горілку. Хліб молодий за
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викупали від молодого за горілку. Хліб молодий за-

М
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бирав з собою. [...] Як зі шлюбу [поверталися молоді], 
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бирав з собою. [...] Як зі шлюбу [поверталися молоді], 
то у дверях батько й мати з струслями [зустрічали], ті 
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то у дверях батько й мати з струслями [зустрічали], ті 
струслі – на стіл, а молодих – за стіл. [...] Могла молода Мструслі – на стіл, а молодих – за стіл. [...] Могла молода 
везти й коровай, й струслі. Обмінялися хлібом, жеби Мвезти й коровай, й струслі. Обмінялися хлібом, жеби 
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то молодого староста. Коровай – розчиняна біла мука, 
дріжджі, шість годин кисне, місить, дає яйця, цукор, 
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дріжджі, шість годин кисне, місить, дає яйця, цукор, 
маргарин, смалець, садить у п’єц. Коровай круглий, Ммаргарин, смалець, садить у п’єц. Коровай круглий, 
великий, форма – 40 см і висотою до 40–50 см. Форма Мвеликий, форма – 40 см і висотою до 40–50 см. Форма 
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ку. Сідали за стіл. Дружка її [дівчини] при цьому була. 
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ку. Сідали за стіл. Дружка її [дівчини] при цьому була. 
Мама її [подавала] закуску – м’ясо, ковбасу, капусту ФМама її [подавала] закуску – м’ясо, ковбасу, капусту 
смажену, хліб, а він – горілку. Картошка з підливкою. Фсмажену, хліб, а він – горілку. Картошка з підливкою. 
Пиво ставили з її дому. [...] Молода кликала на весілля ФПиво ставили з її дому. [...] Молода кликала на весілля 
без хліба. Коли наречений йшов за нареченою, пере Фбез хліба. Коли наречений йшов за нареченою, пере- Ф-
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ки, все їли з єдної миски. Молодим ставили одне горня 
для компоту. Пити горівку їм можна було, але вони со
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для компоту. Пити горівку їм можна було, але вони со
ромились І тепер не годиться теж. [...] Хліб од весілля, 

Ф
ромились І тепер не годиться теж. [...] Хліб од весілля, 
як лишається, їдять, можна сушити й худобі дати. 
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як лишається, їдять, можна сушити й худобі дати. 

ПЕФПЕЧФЧИВФИВО ВЕСІЛЬФО ВЕСІЛЬНФНЕФЕ КорФКор
несуть торти. Раніше пекли й несли житній хліб, не Фнесуть торти. Раніше пекли й несли житній хліб, не 
коровай, бо біднота була. Коровай пекли в обох моФкоровай, бо біднота була. Коровай пекли в обох мо
лодих, пекла старостіФлодих, пекла старостіФа староста – літру горівки. Старостіна сама пече, без Фа староста – літру горівки. Старостіна сама пече, без 
допомоги, без усіляких звичаїв, наче хліб. У обох моФдопомоги, без усіляких звичаїв, наче хліб. У обох мо
лодих є свій староста і своя старостіна. Але старший, Флодих є свій староста і своя старостіна. Але старший, 
то молодого староста. Коровай – розчиняна біла мука, Фто молодого староста. Коровай – розчиняна біла мука, 
дріжджі, шість годин кисне, місить, дає яйця, цукор, Фдріжджі, шість годин кисне, місить, дає яйця, цукор, 
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і коровай на пам’ятку для тих, хто розписує. [...] Їдять 

Е
і коровай на пам’ятку для тих, хто розписує. [...] Їдять 
однаково: борщ, макарон, м’ясо з розсолом [юшка], 
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однаково: борщ, макарон, м’ясо з розсолом [юшка], 
буляник, капуста, голубці, мачанка, риж на останню 

Е
буляник, капуста, голубці, мачанка, риж на останню 
страву і юшка для пиття з слив. Курки не було. Яєць не Естраву і юшка для пиття з слив. Курки не було. Яєць не 
було. Колись за Польщі варили курку й перед молодих Ебуло. Колись за Польщі варили курку й перед молодих Еставили, вони ділили і трохи їли. Гості їли з єдної мисЕставили, вони ділили і трохи їли. Гості їли з єдної мис
ки, все їли з єдної миски. Молодим ставили одне горня Еки, все їли з єдної миски. Молодим ставили одне горня 
для компоту. Пити горівку їм можна було, але вони соЕдля компоту. Пити горівку їм можна було, але вони со
ромились І тепер не годиться теж. [...] Хліб од весілля, Еромились І тепер не годиться теж. [...] Хліб од весілля, 
як лишається, їдять, можна сушити й худобі дати. Еяк лишається, їдять, можна сушити й худобі дати. 

КорЕКоровай тепер печуть всі гості або Еовай тепер печуть всі гості або 
несуть торти. Раніше пекли й несли житній хліб, не Енесуть торти. Раніше пекли й несли житній хліб, не 
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дим, аби було солодке життя, таке, як кусник хліба й 
грудка цукру. Йому за пазуху кусник хліба клали.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Храм 27  жовтня 
на Параскеви. Церква діюча. Родини гостяться. Біль-
ше ніяких розваг немає цього дня.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Сир роблять з 
коров’ячого молока квасного. З сметаною на весілля 
подавали і на всяк день їли. Тепер на весілля не дають. 
Тепер печуть пляцки з сиру. Колись плескану робили. 
Ґлєґаний сир тепер не роблять.

ПОМИНКИ Готує поминки сама хазяйка, сусіди, роди-
на. Варять, смажать. Хліб печуть. [Страви:] салати, 
бульба варена, м’ясо, голубці, суха закуска – ковбаса, 
сир, шинка. Борщ не варять. Без останньої страви, три 
чарки п’ють, дякують. У  піст  – пісне. Як прийдуть з 
цвинтаря, руки миють, часник беруть і їдять, потім 
все інше їдять. За столом не роздають і на цвинтарі не 
роздають нічого. На споминки кличуть. [...] Прощаль-
на гостина – споминки в день поховання, на дев’ятий, 
на сороковий день і річниця. На дев’ятий [день] ідуть 
на цвинтар, не їдять там, не несуть нічого, але вдома 
обідають. На сорок днів  – парастас у церкві і  вдома 
обідають. Річниця – парастас і вдома гостина. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Загальний парас-
тас, передріздвяний піст – у понеділок або перед вели-
коднім постом – у суботу. І ще перед Святою неділею 
[Задушна субота]. На Великдень служба вечірня – па-
сочку несе до церкви і картку, хто з родини помер. Піп 
читає й поминає всіх. Або пасочку на гріб, і піп на гро-
бі відправляє. [...] Як святять ябка [яблука] на Спаса, 
то кладуть на гроб. Тепер іноді кладуть на Паску пас-
ки, яйце. Колись не було.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Тепер родини є, колись 
не було. На хрестини запрошують гостей. Від кума й 
куми крижма. До хреста баба не несла дитину, а хре-
щена матка. Баба, що відобрала дитинку, її запрошу-
вали на хрестини. Прийшли, сідають за стіл, їх гос-
тять, співають.

ХЛІБ Хліб пекли житній і пшеничний. Бував петльо-
ваний, але рідко, хіба на Великдень. Казали «хліб», 
а «паляниця», то низька була, її солем солили. З логази 
[ячменю] й гречки не мололи, тільки на крупу дерли. 
Овес не їли, тільки коням давали. Як сталося, що тра-
пився забудько  – хлібець, забутий у печі,  – то його 
давали дітям, які довго пісяли аби забули пісяти. На 
Святий вечір і Різдво хліб не різали, а ламали і розда-
вали всім по кусочку. А на споминки краяли. І видел-
ками можна їсти на споминки. На Великдень сідаємо 
до сніданку, паскою торкнулися до голови: «Христос 
воскрес!». Окрайці свяченого хліба з трьох боків зри-
ває батько. Як корову здує або хтось дістане уроки, 
шматочки паски дають і ті окрайці. Провідна неділя 
після Великодня, священик мирує людей, паску роз-
дають, люди ховають її, бережуть, вона помічна. Шка-
ралупи від свячених яєць і крихти від паски змітали і 
сіяли давно в городі, там марунка виростає. Не сіють 
тепер, курям дають. Марунка та теж помічна. Як хліб 
впаде на землю, підняти, поцілувати, бо то гріх пере-
ступати через хліб. Як хліб у кишені, то не можна в 
кишені рукою ламати, бо пальці навесні заломляться. 
[Стоколос.] Кажуть, росло зерно аж від землі. Соломи 
не видно. Люди согрішили, і  Бог повів, що не зали-

шить нич. То коти і пси попросили Матір Божу, і вона 
попросила свего Сина для пса і кота лишити. Господь 
в жмені й лишив для кота і пса. Тільки те й лишилося, 
що для кота і пса Бог дав.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрія ворожили. Під таріль вкладали перстень, ві-
нець, хліб: хто з дівчат що вхопить. Як хліб найде, – 
найдуха, – то дитину найде, як перстень – віддасться. 
Пекли пампушки для пса. Ставили на лаві, впускали 
пса: яку пампушку скорше вхопить, та дівка скорше 
віддасться. На Миколая зимового дають подарки ді-
тям, а тепер – і старшим. [Пекли] пляцки, струцлики. 
Струцлю печуть і на Різдво, і  на Паску. [Святий ве-
чір]. Пекли дві-три палениці. Кутю варять з пшениці 
з маком, горіхами й медом. До цього роблять юшку з 
груш. На [Святвечір] варять дванадцять страв. Бідні й 
сіль, і воду вважають за страву. У Святий вечір худобі 
першій давали їсти, в решеті несли всякої страви по-
троху: пироги [варені], голубці, бульба, гриби.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
Страшний тиждень. В  четвер можна робити, варять 
холодне, печуть, красять яйця, пишуть писанки. 
У  п’ятницю постяться. Подекуди й не їдять зовсім, 
воду п’ють. Не працюють. Паски не печуть, хліб не пе-
чуть, бувало, що й не палять у печі. Субота – печуть 
паски. [Вознесіння]. Можна їсти все, не працюють, 
у пєцу палять – варять їсти людям і худобі.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Свята неділя, Паска, Великдень. 
Святять паски, яйця, ковбасу, шинку, сіль, масло, 
сир, хрін. Пізніше шинку робили копчену – вендзену. 
Бочку для коптіння ставили на городі або коптили в 
коминах печі. Як горить, не давали ялицю, а палили 
яблинку, грушку, бук – те, що мало білий попіл. Віль-
ха найкраще і садовина. Їдять свячену паску і яйце. 
Тоді все їдять з хлібом свяченим. [...] Маковея – мак 
не святили. Тут мак не святять цього дня. [На Спаса] 
святять ябки, груші, сливи, квіти, шпарагус. 

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Спаса. Піст строгий. Ябка [яблу-
ка] не можна їсти до Спаса. Бо як дитина вмерла, то 
як їсти несвячене, то на тім світі тій дитині ябків не 
дадуть, і  вона кулаки буде гризти. Головосіка. Івану 
відсікли голову. З цего не можна їсти те, що з головки: 
часник, капуста, цибуля, мак. [...] З сковороди не мож-
на ложкою зшкрібати. Не вільно.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Що варили за Польщі?] На 
жорнах мололи і ґрис [висівки] і перший сорт з неї ро-
били. Пекли буляник чи пиріг. Буляник – з картоплею 
тісто, а пиріг – з муки. Начиняли, що було. Чир варили 
за Польщі. Тепер немає. Вода закипить, посолить, ки-
дати муку, і колотівкою колотиться. Добре колотиться. 
І це є чир, або кулеша. І з житньої, і з ячної муки робили 
чир. З кукурудзяного грубого борошна роблять куку-
рудзянку так само. Як було, їли з олієм чи солониною. 
Борщ варили з квасного буряка. При німцях кропиву 
варили, не мали чим підбити. Поїхали до Німеччини з 
чоловіком, бо не було з чого жити, голод був тєжкий. 
Їздили за Сяник аж до лемків і все міняли за чвертку 
бульби. А ту бульбу польські жолнєжи відбирали, ще 
й нагаями побивали. На Здвига сніг упав і бульба по-
мерзла. Аж по М’ясницях сніг спав. Аж навесні бульбу 
перекопали, лупину змивали, з того милця киселицю 
варили, вівсяним борошном підбивали, в  кого було. 
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Кропиву варили, з голоду волосся на лиці виросло, ми 
ся зробили, як дикі люди. Так було у [19]42-м році. Біб 
і фасолю посіяли, файна виросла, дощі залили, слота 
ціле літо була. Жито не видимало, бо сніги були силь-
ні. Ячмінь положили на полі – згнив. Біда.  [...] Жита 
й пшениці сіяли найбільше. Проса сіяли мало, куку-
рудзи теж мало. Клали снопи сушити в п’ять гранок – 
двадцять один сніп, один наспід, пшеницю покривали 
ще одним, а жито не покривали. Ячмінь, овес, пшени-
цю на кіл ставили. Як обмолотять збіжжя, на горищі 
зберігали. Овес мололи вже як сильний голод був.

СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН

c. Розгірче
Записала Л. Артюх 1988 р.  

у с. Розгірче Стрийського р-ну Львівської обл.  
від Котик Меланії Григорівни, 1914 р. н., 
Котика Миколи Олексовича, 1900 р. н., 

Котик Катерини Іванівни, 1910 р. н., 
Візнюк Катерини Данилівни, 1912 р. н., 
Гримайло Розалії Григорівни, 1927 р. н.,  

та Тисовського Івана Михайловича, 1925 р. н. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Молоді йшли до ксьондза з батька-
ми, несли йому хліб. [...] Коровай печуть у п’ятницю, 
за два дні до весілля. Пекли тільки в молодого, вели-
кий – до 60–70 см висотою. Кликали кухарку коровай 
пекти. Вчиняли у діжі. Діжу приносив староста, підні-
мав: «Що то, м’яра од токара?» – «То м’яра од токара!». 
Челюсти печі вибирали, бо коровай вдавався надто 
великий, а його не можна руйнувати. В коровайне тіс-
то варені яйця застромлювали. Гілочками вбирали з 
сливки по п’ять-сім – «косиці» [називали]. Тістом їх 
не обгортали. Коровай несли до молодої. По короваю 
ворожили: як трісне, то життя молодих буде недобре. 
То треба дуже добре місити. [...] Яйці в три кінці за-
пікали, багато яєць. Свашки прибирали коровай. Ко-
ровай краяли й роздавали родині  – кусник і прутик 
з косицев. Кусник їли, а  косицю забирали собі.  [...] 
Молодих зустрічали тато й мама з хлібом, тричі ша-
нували, без образу, тільки з хлібом. [...] Коровай дава-
ли і молоді, й діткам, але невеличкі шматки. Коровай 
роздавали – кликали: «А є в нашого молодого тато й 
мама...». Підносили до стола таріль з короваєм і коси-
цею. Староста коровай ділив, щоб всім стачило. Мо-
лодого родині коровай не роздавали. Коровай всім 
весільним віддавали, підошву – спідню шкірку – му-
зикантам. Краяли по кількости гостей. [...] Свахи ро-
били перепелета – хлібинчики малі, різанки, їх скла-
дали у білу пішовку і в ній носили. Різанки – довгий 
хлібчик нарізний зверху. По два штуки молоді хлопи 
несли, обвиті скатертю, коли молодий ішов кликати 
старости. [...] Струцень – довгенький хлібчик.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Частували: голубці з гречаною 
чи кукурудзяною кашею, капуста смажена, сир, каші, 
юшка з м’яса і м’ясо, борщ з капустов і буряком. Каша 
пшоняна з молоком  – остання страва. По тому слід 
виходити з-за столу. Миски  – єдині, їли спільно, кі-
лішком єдним шанували. Горілка тана [дешева] була, 
а  гарна – чотири літри. Усього на весілля мали вісім 
літрів і бочку пива. Пиво й горілку купували в гу-
ральні. [...] Староста приносив горівку, келішки були 

дерев’яні: «М’яра од токара». [...] Коровай ділили на її 
[молодої] гостей і давали по одному різанку. І клика-
ли. Дарували молодих за короваєм. Давно – подарка-
ми, тепер більше гроші дають. Подарували за корова-
єм, і молодої родина йде до молодого перепивати. [...] 
Хліб пекли і житній, і пшеничний. Хліб цілий клали 
на стіл, клали ніж і різали вже на столі, жінки різа-
ли. Молодої родина йшла на пропій, але то вже стало 
після войни. Мати молодого – свекруха молодої – ви-
ходила наперед у кожусі з хлібом: «Чи будеш чемна, чи 
будеш мене шанувати?». Молода мала подарок – щось 
із шматини, не несла ні колачів, ні хліба. [...] Через не-
ділю йшли в колачини  – в неділю чи понеділок. Ро-
дина молодого йшла до молодої батьків, там гостина. 
Але калачів не пекли. Тільки називається «колачини».

ПОСУД, НАЧИННЯ З  дерева робили діжу на хліб  – на 
три ніжки, 60 см висоти, 60 см ширини, зверху трохи 
вужча – 50 см. Діжа на двадцять одну клепку. Діжу лад-
нали на хліб: парили водою й попелом білим з кухні, 
щоб ялиновий запах відбити. У  діжі лишали тісто з 
хліба насподі, накривали чистою шматинкою полот-
няною до наступної випічки. Коли закисатиме, прави-
ли. [...] Масничка – 60 см висотою, 12 см діаметр, 16 см 
внизу, зверха кришка 20 см. В неї вставлений кружок з 
дірками – масничок на довгому патику. На кружальці 
шість дірок. Масло колотили масничком зі сметани. [...] 
У кориті тісто місили. Дерев’яне, довбане. Сито роби-
ли з шерстки коня, сіяли муку. В діжі розчиняли. Діжа 
на ніжках на вісімнадцять клепок. До діжі накритки не 
було, укривали полотном чистим. Ніжки – 25 см, ви-
сота – 35 см, діаметр – 40 см, зверху трохи вужча. [...] 
Молоко зберігали у горшках. Перше слоїків не було, 
збанки були, то для води, полив’яні з обох боків. Квас-
не молоко теж. У горшку з глини варили юшку всіляку 
і борщ. Збіжжя тримали ґазди при хаті у міхах. Були 
й окремі комори – половники, і там тримали збіжжя. 
У  міхах тримали й борошно. Борошно було житнє, 
пшеничне, вівсяне, пшоняне. Горох мололи. Сало – со-
лонина  – тримали у коморі на цвяху або в скринях з 
дощок ялових з дірочками, аби ропа збігала. Сало – ну-
тряний жир – у лещата клали між двох дощок і солили. 
Овечий лій в горшках держали, свинячий смалець так 
само. Бондар місцевий робив бодні, діжки, ґілетки. Це-
бер для січки корові. «Труханівський» називався. Ко-
новки були дерев’яні для води, лопати хлібні.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Віддячу-
вали бабі хлібом і крамом чи полотном. Одвідували 
жінки, несли яйці, цукор, гроші, струцень чи калач 
пекли. Тільки жінки ходили, не гостилися. Гостили на 
хрестинах. На хрестини хліб пекли, а калачів не було.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Парастас найма-
ли з хлібом і цукром. Зелені свята  – в  суботу йдуть 
на цвинтар, у Великдень в понеділок на цвинтарі по-
минають, на Провідну неділю у церкві парастас. Тепер 
їсти носять на цвинтар, раніше не носили, іноді носи-
ли крашанки на Проводи. Більше дома поминали. [...] 
Згадують померлого [на Різдво], але до куті йому 
ложку не кладуть.  [...] У  понеділок поминали, несли 
на цвинтар свічку й паску, віддавали комусь, лишали 
на могилі для мертвих, самі не їли. Громадського обі-
ду немає. [...] На Онопрея [25 червня] у всіх околиш-
ніх селах поминають. Образ з’явився чудотворний на 
Онопрея, то й тепер поминають.

СТРИЙСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua
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ПОМИНКИ Дзвони в церкві сповіщають про смерть 
когось, тоді люди сходяться прощатися. Не несуть 
хліб.  [...] Кухарки варять, як на весілля: так само го-
лубці, капуста смажена, сир, каші гречана й пшоняна, 
юшка з м’яса і м’ясо варене. Остання страва  – каша 
пшоняна з молоком. Колива не було. [...] Як поховають, 
беруть людей до хати, вгощають, з собов не дають. Го-
рілку пили єдним кілішком, єдним кілішком цілий стіл 
обсилають і нині. Тут не ставлять кілішки кожному, не 
можна стукатися кілішками на поминках. Поминали 
в день похорон, світили цілу ніч і вечеряли цілу ніч. 
Ставили борщ, голубці, кашу.  [...] Поминки правлять 
в день похорону, на дев’ять днів поминають в ніч, і на 
один рік поминки. В рік після смерті роздавали хліб чи 
пироги. Тепер ще обід вдома на сорок днів.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Святвечір куті трохи несли на цвинтар мерцеві, тому, 
кого поховали цього року. Пекли хлібинець – в ошкре-
бинах з діжі брали тісто й пекли. Полазникові. Вводи-
ли теля чи ягня і давали оцей голубець телєтові. По 
войні вже цього не було.  [...] Як вечеряли, клали під 
стіл косу, клевець [молоток], шило. Щоб діти не бачи-
ли. У відро кидали каждої страви з дванадцяти страв. 
А рано заводили худобину – «показника», – і він того 
корму їв.  [...] З  куті починали вечерю в Святвечір. 
Кутя з пшениці й маку. Мак тоді не можна називати, 
бо блохи будуть кусати, треба називати «зернята». Бу-
раки варили пісні з грибами й олієм. Голубці з греча-
ною кашею. Вареники – пироги з басолею, грушами. 
Узвар до куті. Варили троякі пироги. Каша пшоняна 
наприкінець. Тепер каву дають на кінець. [...] Як пове-
черяли на Святий вечір, не можна більше надворі їсти. 
Отворяли вікно й кидали голубець з гречаною кашею. 
Переважно все з гречкою для мертвого родича. Для 
них не клали ложки коло куті. Кутю з пшениці на Свя-
тий вечір варили й медом і цукром смачили, зернята 
маку тертого [додавали]. На Святвечір  – пісна кутя, 
а на Різдво заливали молоком і їли. Кутю робили на 
другий Святвечір перед Йордана. На Водосвятя теж 
їли з молоком. Перед Новим роком пекли ґередзун – 
пиріг робили такий. Як корова отелиться, то давали 
корові ґередзун. Його так само начиняли стравами, як 
і на Святвечір. [...] На Новий рік кутю не робили. Сіно 
стелять на стіл, зверху обрус і на ньому два хліба  – 
«Василь» і «Маланка». Круглі очка  – «Василь». І  під 
хлібом гроші. Ці гроші – до церкви. На Щедрик обми-
вали хліб і їли. Під «Василя» ставили зерно – колопню, 
ячмінь, жито. Дивились, яке зерно впало під обрус, те 
буде родити в рік. На Йордана рубали кригу, робили 
хрест і поливали буряковим квасом. В Голодний Свят-
вечір святили воду в церкві. Доти ніхто нічого не їв, 
а вже як пили воду, тоді вже вечеряли пісним. Свята 
вода й нині помагає худобі й людям від хвороби. Далі 
ще була неділя м’ясопусна, а друга неділя – сиропусна. 
В Пущення варили яйці, бавилися – котилися яйцями. 
Їли яйці в Пущення, сир їли, пироги варили з сиром.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
паску клали хрестик. Паску пекли круглу у кастру-
лях, велику. У бляшках нині печуть менші на дні печі. 
Святить  – цебричок, в  него яйці, ковбаса, хрін, сіль, 
наверха велика кругла паска: «Розступіться, будьте 
ласка, вередує кругла паска». Колись так без форми 
садили – на лопату хлібну паску, під неї борошно і на 
дно печі. Там росла. Як і хліб. Менші пасочки – казали 

«перепічки».  [...] Кажуть, з  житньої паски вродився 
барвінок, а  з пшеничної  – марунька з білими паху-
чими пелюстками. Крихти від паски сіяли по городу, 
щоб ніхто не бачив, вдосвіта, то виростуть квіточки, 
схожі до рум’янку – маруньки. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Кололи порося наперед Різдва. 
На весілля теля кололи, порося, вівці різали теж. Рані-
ше було по ґаздах по десять овець, а в декого й більше. 
Тепер нема. Сир з ґілетки гострий, солили. Ссіло мо-
локо, клали до печі, відогрівали, виливали у плат по-
лотенний, сироватку відціджували, клали під камінь 
і – плесканка. Як багато плесканок, – у миску, солять, 
переминають і зберігають. [...] Сироватку їли і кашу з 
нею варили.

КОЛІЙ Кололи свиней раз на рік. Колій був на селі. Не 
кожен ґазда здатен заколоти свиню чи худобу. Шкіру 
свинячу знімали. Не раз не знімали, їли з шкірою. Те-
пер не знімають. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Робили сир ґлєґаний. Ґлєґ роблять 
із шлунку телєти і ягнєти, сир з коров’ячого молока. 
Парили молоко з ґлєгом, крутили, поки докупи збе-
реться. Тоді вибирали до ворочка, вішали, солили. 
Бувало, і загнічували. Овець теж доїли і кіз. Так само 
ґлєґали. Тепер теж трохи є того. У ґілетці потім кваси-
ли буряки на борщ, капусту клали. 

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Борщ  – квасять 
буряк, солять, закришують кропом, петрушкою. Кар-
топлю, моркву, капусту не кладуть. Винний борщ. Бу-
вало, що підбивали борошном. Тепер інакше ще один 
варять з морквою, капустою. Солили огірки у ґілетці 
або в баняку. В піст варили борщ пісний на олії, буль-
би спечуть, капуста з олієм, пеленєчка з тіста з капус-
тою вареною, олієм. Пеленєці [коржі] пекли на дні 
печі. Замела помелом, на хлібну лопату і в піч.

ПОСТУВАННЯ В піст молока не давали, хіба малим ді-
тям. Сир клали в бодні, сироваткою заливали, соли-
ли, аби дочекати Паски. Дітей по п’ять років плекали 
груддю, то й мамі, як годувала, молоко пити можна, 
щоб покорму прибувало. В піст все пісне. Є й пони-
ні люди, що постяться дуже суворо. Небагато таких. 
Великий піст триває сім тижнів від Сиропусту до Пас-
ки, тоді Петрівка від другого тижня Трійці до Петра, 
Спасівка перед Першою Пречистою, Пилипівка пе-
ред Різдвом – шість тижнів. І ще в середу й п’ятницю 
постують. 

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Паску в кошику святили з яйця-
ми, солониною, печеним м’ясом, сіллю, пшоном. І те-
пер святять. Кидали на хату шкаралупи од свячених 
яєць, най пташки збирають, або палили у п’єзу в Вели-
кодній четвер, кидали на город, щоб росло дужче. Як 
крихти від свяченої паски посіяти вдосвіта на городі, 
то марунька виросте. Марунька – пахуча квітка.

ПАСТУХ На Юр’я плели для худоби вінки із ізлотою, ні-
чого з хати не давали. Пастух плів вінки на чоло коро-
вам, а господар сплачував пастухові хлібом і грошима.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Вінчики й зілля 
помічне святили на Вознесення, тут був Храм. Гості 
приїжджають, родина сходиться. Гостина. Празник. 
Готується страва для гостей: голубці, юшка з м’ясом, 
м’ясо печене, риж.

http://www.etnolog.org.ua
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с. Семигинів

Записала О. Поріцька 11 червня 2016 р.  
у с. Семигинів Стрийського р-ну Львівської обл.  

від Гункевич Ольги Василівни, 1970 р. н.
РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ На будень  – встаєм, молочне, 

якась каша. Потім якийсь суп, бульба з підливою, ва-
реники, голубці, відбивні, крученики, торт печінко-
вий. Вдома все є якась птиця, шо зарізав, вже лишило-
ся дві-три печінки, збираєш, уже той торт перекручу-
єш. Салати: «Олів’є» – без нього сі нічо’ не обходить. 
То він «Майонез» [називається]. [Сміється.] Без нього 
нічо’ не обходиться: то є і ситно, і недорого, і дійсно 
нагодуєш. А то... Тарілочку з’їв – і нема, а «Майонезу» 
кинув і наївся [сміється]. [...] В дитинстві шо там мама 
мала готувати? Пішла в той колгосп, з колгоспу – гос-
подарка, там наварили бульби, потовкли, квасне мо-
локо або сметана, хліб з цукром помачали, в водичку 
цукру насипав, і побігли діти бавитися.

СТРАВИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Вареники то 
вже на неділю були – ніхто в будень не робив. [З якою 
начинкою вареники готували?] З  капусти, з  капусти 
з бульбою, з самою бульбою, із сиром, бульбою з си-
ром, такі трошки солені. Піде ягода – і з трускавками 
[полуницею], і  з вишнею, черешнями, і  з афинами 
[чорницею]. 

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Вінігрет  – буряк, картопля, 
морква, капусти квашеної або огірок, цибульки, олій-
ки – і є що їсти. [Які зараз нові страви готують?] Жу-
льєни вже, печериці запікають, но то все одно не на 
кожен день. То вже в неділю. Курку зарубав – юшки 
наварив. Тепер в  основному грибову юшку варять. 
[З м’ясом?] Так, з курки м’ясом. Зажарки багато. 

ТУРКІВСЬКИЙ РАЙОН
c. Верхнє Висоцьке

Записала Л. Артюх 1988 р. у с. Верхнє Висоцьке  
Турківського р-ну Львівської обл.  

від Височанського Івана Євстахійовича, 1915 р. н., 
та Височанської Сабіни Петрівни, 1908 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Сви-
ней різали перед Різдвом, і тепер найчастіше так. На 
Святвечір і Різдво готують тринадцять страв. І давно, 
і тепер. Кутя з пшениці з медом, мед, часник, риба ва-
рена чи смажена, грибова підлива до бульби, бульба 
варена і бульба печена, капуста з грибами, вареники з 
бульбою, з грибами, з капустою, голубці з кашею яч-
ною, юшка з груш чи слив. Готують у переддень Різдва, 
на Різдво не варять, бо гріх. Господар вносить вівся-
ний сніп  – «король». Щоб сім’я була міцною, ложки 
не миють, а  зв’язують у пучок і кладуть біля «коро-
ля». [...] Вертеп ходив. Їм давали хліб, солонину, горіл-
кою частували. [Новий рік]. На кочерзі жінка виймає 
хліб і дає всім дітям вкусити. Давали і мед всім [хлоп-
цям], щоб липли дівчата, а  дівчатам,  – щоб липли 
хлопці. Кирачун качали з тіста і сипали маком. Стоїть 
цей хліб три дні коло «короля». Три дні хату не метуть, 
через три дні виносять разом з крихтами заметеними, 
крихти – курям, а кирачун – худобі. [...] Печуть лише 
палениці – хлібці перед вогнем печі спечені. [...] Ще-
друвати ходили на канун Йорданських свят хлопці й 
дівчата, їм давали варені пироги, хліб.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Зелені свята. У суботу поминають усіх померлих. 
Печуть печиво з сиру – мандрик. [...] На Зелені свята 
коровам вили вінці пастухи. Ґазда мандриком гостив 
пастушка. Мандрик з сиру, масла, муки й меду. А пас-
тухи на той день лишали недоторканим кусок пасо-
виська, там довго не пасли, щоб на тому пасовиську 
корови добре ся напасли. Не пасли на ньому з весни 
до Трійці. Русавна п’ятниця  – здавна в цей день не 
працювали, строгий піст, на могили йшли.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Храм на Воздви-
ження 27 вересня, на Покрову Пресвятої Богородиці 
1  жовтня і  на Різдво Святої Богородиці 21  вересня. 
Храмували, гостилися, й зараз гостини  є. Готують у 
хаті, щоб було чим частувати: голубці, кашу, бульбу з 
м’ясом, рибу. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На весілля, яке святкують разом 
дві родини, на кожен день готують 80 л горілки. Пекли 
коровай у молодої. Пекла кухарка. Її просили родичі. 
Коровай колись не пекли, лише житній хліб, хусткою 
обмотаний у обох молодих. [...] Гостина. У суботу мо-
лодий іде по молоду, його з челяддю стрічає її староста 
з хлібом і мідом [медом], і горілкою. Почастувалися на 
подвір’ю – і до хати. Коровай (колись хліб) – на сто-
лі. Молодий з дружбами за столом гостилися. Батьки 
благословляли хлібом, молоді перед ними на колі-
нах.  [...] [Після шлюбу] йдуть до молодої. Заводять 
[молодих] у хату, там обідають. [Подавали такі стра-
ви:] каша вівсяна чи пшенична рідко, пироги варені 
з сиром, борщ з квасного буряка, голубці з ячною ка-
шею й солониною. Голубці – наостання. І дотепер так. 
Пили горілку. До двадцяти гарців. Гарець – 4 л. Бо тана 
[дешева] була. Тепер до десяти ящиків випивають. [...] 
Коровай ділить староста, старостіна дає першим мо-
лодим, тоді дружбам першим, а  дружкам потім, тоді 
родичам.  [...] Подарували молоду її рід, гостилися і 
йдуть до него. Його мама у кожусі зустрічає їх хлібом і 
медом. Давала хліб і мід, цілувалася і заводила до хати. 
[Сідали] за стіл і гостилися. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ На весілля пекли хліб – «коровай» 
називали. Загортали в хустки, барвінок клали. Те-
пер – років десять-п’ятнадцять стало – зверху крутять 
«пташки», гілочки з сливки, тістом обкручені, до пари 
ставили.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Сир складали в ділеті. Міри: чет-
верть дорівнює одній четвертій маці, чотири маці на 
корець, корець – один центнер жита й пшениці, а вів-
са – трохи менше.

с. Вовче
Записала Л. Артюх 1988 р. 

 у с. Вовче Турківського р-ну Львівської обл.  
від Супихи Наталі Дмитрівни, 1909 р. н., 

та Супихи Анастасії Дмитрівни, 1908 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Похорон.] Хліб на стіл клали, воду 
наливали у тарілку. Хліб віддавали на парастас, а воду 
вилляли надвір просто так, коли прийдеться. Хліб 
загортали у хустку й несли у церкву на парастас. [...] 
Колись їх [тих, хто ночував коло покійного] не году-
вали, тепер годують вночі їх. Якась каша чи голубці. 
Поховали. На стіл ставлять стакан з водою, полотно 
і свічку. Душа прийде ся мити. Ніби казали, що буде 
мокре полотно, як душа вмиється.

ТУРКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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та Височанської Сабіни Петрівни, 1908 р. н.Мта Височанської Сабіни Петрівни, 1908 р. н.
О ЦИКЛУМО ЦИКЛУ

ей різали перед Різдвом, і тепер найчастіше так. На Мей різали перед Різдвом, і тепер найчастіше так. На 

лодим, тоді дружбам першим, а  дружкам потім, тоді 

М
лодим, тоді дружбам першим, а  дружкам потім, тоді 
родичам.  [...] Подарували молоду її рід, гостилися і Мродичам.  [...] Подарували молоду її рід, гостилися і 
йдуть до него. Його мама у кожусі зустрічає їх хлібом і Мйдуть до него. Його мама у кожусі зустрічає їх хлібом і 
медом. Давала хліб і мід, цілувалася і заводила до хати. Ммедом. Давала хліб і мід, цілувалася і заводила до хати. 

Ф
т  – буряк, картопля, 

Ф
т  – буряк, картопля, 

морква, капусти квашеної або огірок, цибульки, олій Фморква, капусти квашеної або огірок, цибульки, олій- Ф-
ки – і є що їсти. [Які зараз нові страви готують?] Жу Фки – і є що їсти. [Які зараз нові страви готують?] Жу- Ф-
льєни вже, печериці запікають, но то все одно не на Фльєни вже, печериці запікають, но то все одно не на 
кожен день. То вже в неділю. Курку зарубав – юшки Фкожен день. То вже в неділю. Курку зарубав – юшки 

з хлібом і мідом [медом], і горілкою. Почастувалися на 

Ф
з хлібом і мідом [медом], і горілкою. Почастувалися на 
подвір’ю – і до хати. Коровай (колись хліб) – на сто

Ф
подвір’ю – і до хати. Коровай (колись хліб) – на сто
лі. Молодий з дружбами за столом гостилися. Батьки 

Ф
лі. Молодий з дружбами за столом гостилися. Батьки 
благословляли хлібом, молоді перед ними на колі

Ф
благословляли хлібом, молоді перед ними на колі
нах.  [...] [Після шлюбу] йдуть до молодої. Заводять 

Ф
нах.  [...] [Після шлюбу] йдуть до молодої. Заводять 
[молодих] у хату, там обідають. [Подавали такі страФ[молодих] у хату, там обідають. [Подавали такі стра
ви:] каша вівсяна чи пшенична рідко, пироги варені Фви:] каша вівсяна чи пшенична рідко, пироги варені 
з сиром, борщ з квасного буряка, голубці з ячною каФз сиром, борщ з квасного буряка, голубці з ячною ка
шею й солониною. Голубці – наостання. І дотепер так. Фшею й солониною. Голубці – наостання. І дотепер так. 
Пили горілку. До двадцяти гарців. Гарець – 4 л. Бо тана ФПили горілку. До двадцяти гарців. Гарець – 4 л. Бо тана 
[дешева] була. Тепер до десяти ящиків випивають. [...] Ф[дешева] була. Тепер до десяти ящиків випивають. [...] ФКоровай ділить староста, старостіна дає першим моФКоровай ділить староста, старостіна дає першим мо
лодим, тоді дружбам першим, а  дружкам потім, тоді Флодим, тоді дружбам першим, а  дружкам потім, тоді 
родичам.  [...] Подарували молоду її рід, гостилися і Фродичам.  [...] Подарували молоду її рід, гостилися і 

Е
дві родини, на кожен день готують 80 л горілки. Пекли 

Е
дві родини, на кожен день готують 80 л горілки. Пекли 
коровай у молодої. Пекла кухарка. Її просили родичі. 

Е
коровай у молодої. Пекла кухарка. Її просили родичі. 
Коровай колись не пекли, лише житній хліб, хусткою 

Е
Коровай колись не пекли, лише житній хліб, хусткою 
обмотаний у обох молодих. [...] Гостина. У суботу моЕобмотаний у обох молодих. [...] Гостина. У суботу мо
лодий іде по молоду, його з челяддю стрічає її староЕлодий іде по молоду, його з челяддю стрічає її старо
з хлібом і мідом [медом], і горілкою. Почастувалися на Ез хлібом і мідом [медом], і горілкою. Почастувалися на 
подвір’ю – і до хати. Коровай (колись хліб) – на стоЕподвір’ю – і до хати. Коровай (колись хліб) – на сто
лі. Молодий з дружбами за столом гостилися. Батьки Елі. Молодий з дружбами за столом гостилися. Батьки 
благословляли хлібом, молоді перед ними на коліЕблагословляли хлібом, молоді перед ними на колі
нах.  [...] [Після шлюбу] йдуть до молодої. Заводять Енах.  [...] [Після шлюбу] йдуть до молодої. Заводять 
[молодих] у хату, там обідають. [Подавали такі страЕ[молодих] у хату, там обідають. [Подавали такі стра
ви:] каша вівсяна чи пшенична рідко, пироги варені Еви:] каша вівсяна чи пшенична рідко, пироги варені 
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ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай печуть у той самий час, 
коли кличуть на весілля. Коровай без шишок. Моло-
дого батьки коровайничку кликали, коровай розчи-
нений уже. Має бути старша сестра, тітка за коровай-
ничку, лише має бути в парі, не вдовиця й не розлуче-
на. Мати молодого збирає душ десять жінок пекти ко-
ровай. Піч вимітає дружба, а саджають коровайничка 
з дружбом.  [...] Брали з верби п’ять-шість прутиків, 
тістом обмотували, втикали у хлібину. Нічого більше. 
Клали у форму. Прутик потім обв’язували червоною 
стрічкою, а коровайничка зверху накривала червоним 
платком. Вона брала його на голову, як несла до моло-
дої. Нічого не запікали всередину. Дивилися на коро-
вай, як файно ся спік, то файно будуть жити молоді. 
Дружба, коли всадив коровай, то тою лопатою бив 
всіх дівчат по голові, щоб скорше віддалися. У  діжі 
виробляли. Як звільнили від короваю, діжу піднімали 
тричі. Коровай садили на таріль і ставили у комору. 
Пекли ще дві «гусочки» довгасті, подзякані дірками, 
для дружби і для дружки.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Рано сходилися гості. Несуть го-
рівку, курі, яйця, молоко, хліб – хто що має. Гості йдуть 
до обох молодих. Погостювали, забирають молоду. 
Коровай будуть ділити після свадьби. Ставлять зразу 
його на стіл, староста молодої кладе гроші й горілку, 
відкупляє коровай у коровайнички, а  вона ділиться 
горілкою зі свашками. [...] Привели [молоду] до моло-
дого. Зустрічає батько й мати з горілкою, хлібом і ме-
дом. Частують горілкою, хліб і мед – закуска. Молоді не 
п’ють, встидаються, лише губи вмочають. [...] Молода 
встає, дає конфети, яйця, кличе всіх до столу, починає 
з батька, матері, брата, сестри. Подарки дає, переваж-
но яйця, але й пряники бувають. І тепер так. Придани 
приходять від неї. Вона привітує в обрусі з хлібом на 
голові (з молодим, голова до голови), горівкою. [...] Ве-
сілля гуляють у вівторок, четвер чи суботу. Гостина до 
молодої йшла на другий день: батько, мати, сестра і всі 
молоді родичі, два сусіди, староста, дружба, дружка. 
Нич не брали, ні хліба, ні горівки. Там їх гостили. Ко-
ровай ділили. Молодої сестра ставила на стіл, дружба 
й староста ділили коровай. Дівчатам першим давали, 
щоб заміж вийшли, і парубкам, аби одружились. А по-
тім ділили одруженим. [...] Хліб, як пекли не весілля, не 
солили, щоб молоду «не їли» у молодого, щоб не плака-
ла молода від свекрухи. [...] Стопочкою єдною пило все 
весілля. Бачте, як світ пішов уперед?! А  тоді навкруг 
столу: «Дай Боже здоров’я!». Вісімдесят чоловік могло 
бути. Колись мало пили, 2–3  л вистачало за Польщі. 
Зараз трудніше. А до Горбачова і 200 л тримали на 120–
130 людей. На весілля раніше [готували такі страви:] 
їшка – курка варена, молоко з крупою пшеничною чи 
ячмінною, борщ, хліб, м’ясо варене й печене. Крупу – 
найпізніше, крупа – остання страва. 

ПОМИНКИ Упоминки: борщ з буряком квасним, буль-
бу варили, капусту варили, оселедець. Ставили разом, 
останньої страви нема. Тепер  – голубці остання. На 
упоминки колива нема. Упоминки тепер і на дев’ятий 
день, а донедавна – сорок днів і рік. За Польщі й цього 
не було. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Поминали на гро-
бах на Великдень. Тільки парастас, відправа у церкві. 
Править панахиду священик у понеділок, вівторок 
після Великодня, і свічки світять на гробах.

ПОСУД, НАЧИННЯ Від спеки рятувалися – жінки пра-
ли обруси, в яких паска святилася. Як засуха, святили 
воду, і дванадцять жінок ішли на Дністер прати обру-
са, в якому святили паску. [...] Дощ припиняли воро-
жильними, кажуть, що лопатою до хліба й коцюбою 
навхрест у дворі. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Святвечір варять дванадцять страв пісних: кутя з 
пшениці, з маком, горіхами, медом, капуста смажена 
чи варена, бульба, вареники з повидлом, голубці, риба 
смажена чи варена, оселедці, часник, хліб, гриби. Пе-
чуть завиванці з цукром, пампухи. На Святвечір сві-
ча на столі, пекли паляницю, давали худобі і їли самі. 
Батько кидав кутю чи капусту до стелі, щоб був вели-
кий урожай. Під стіл клали теліжку від плуга. Ложки 
не мили, зв’язували докупи й клали під обрус, щоб 
худоба купи держалась. На Святвечір в’язали дерева 
солом’яними перевеслами і лякали сокирою дерево, 
а жінка захищала: «Не рубай, воно на торік вродить!». 
Був ґереджун [«керечун»], в  нього часник запікали і 
прядивом обмотували, щоб льон родив. На другий 
день Різдва купали його в Дністрі. Керечун – хліб, все-
редині – часник. Як виймають, перев’язують лляним 
прядивом, щоб льон родив. Хліб і вівсяний сніп ку-
пають у ополонці тричі, потім несуть додому, на стіл 
ставлять. Брали з річки свіжої води на Різдво вдосвіта, 
кидали туди гроші. Гроші – в церкву на свічки, а водою 
вмиваються. Керечун стоїть до Нового року. Господар 
хати після церкви молотить сніп, що стоїть у куті, мо-
лотить у стодолі, зерно кидав на дітей: «Ростіть здо-
рові, з  Новим роком!». Ще кидав на зерно в коморі. 
Самі їли керечун, давали корові, телиці. На стіл кла-
ли отаву, на це сіно – хліб (три-чотири хлібини одна 
на одну), покривали обрусом, зверху – вівсяний сніп. 
Стіл перев’язували ланцом залізним, на него клали 
ноги, то не буде набоїв [ран, синців на ногах]. Тепер 
років з двадцять не обв’язують. Курей годували з об-
ручей [різновид ятера]. Щедрий вечір – 18 січня. Пе-
ред Орданом. Співали щедрівок, варили дванадцять 
страв. На Пущення старші жінки збиралися, пили го-
рівку, робили вареники з сиром.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Писанки пишуть і тепер, і колись 
то. Паску святять одну, а печуть п’ять-шість. Велико-
дня проскура – як ліки.

ПАСТУХ На Трійцю – Зелені свята. Свята неділя. Мають 
хати зеленню липи. Пастухи п’ють горілку, на землі 
їдять сир, молоко, яйця. Корів обмаюють ліщинов.

с. Либохора
Записала Л. Артюх 1988 р.  

у с. Либохора Турківського р-ну Львівської обл. 
від Тереняка Данила Васильовича, 1915 р. н., 

Рожко Катерини Олексіївни, 1914 р. н., 
Рожка Івана Михайловича, 1907 р. н., 

та Сопливої Марії Павлівни, 1962 р. н.

ПОСУД, НАЧИННЯ Від грому, щоб не влучив, коцюбу й 
лопату для хліба клали надворі навхрест.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ В  загороді сіяли картоплю, овес, 
далі льон. По випасу орали, потім жито сіяли озиме. 
Коноплі тут погано родять. Сіяли льон і олію з льону 
били. Збіжжя [жито, пшеницю, ячмінь, овес] зберіга-
ють переважно на стріху [на горищі], паша [сіно] – в 
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І
молоді родичі, два сусіди, староста, дружба, дружка. 

І
молоді родичі, два сусіди, староста, дружба, дружка. 
Нич не брали, ні хліба, ні горівки. Там їх гостили. КоІНич не брали, ні хліба, ні горівки. Там їх гостили. Ко
ровай ділили. Молодої сестра ставила на стіл, дружба Іровай ділили. Молодої сестра ставила на стіл, дружба 
й староста ділили коровай. Дівчатам першим давали, Ій староста ділили коровай. Дівчатам першим давали, 
щоб заміж вийшли, і парубкам, аби одружились. А поІщоб заміж вийшли, і парубкам, аби одружились. А по
тім ділили одруженим. [...] Хліб, як пекли не весілля, не Ітім ділили одруженим. [...] Хліб, як пекли не весілля, не 
солили, щоб молоду «не їли» у молодого, щоб не плакаІсолили, щоб молоду «не їли» у молодого, щоб не плака
ла молода від свекрухи. [...] Стопочкою єдною пило все Іла молода від свекрухи. [...] Стопочкою єдною пило все 
весілля. Бачте, як світ пішов уперед?! А  тоді навкруг Івесілля. Бачте, як світ пішов уперед?! А  тоді навкруг 
столу: «Дай Боже здоров’я!». Вісімдесят чоловік могло Істолу: «Дай Боже здоров’я!». Вісімдесят чоловік могло 

М
п’ють, встидаються, лише губи вмочають. [...] Молода 

М
п’ють, встидаються, лише губи вмочають. [...] Молода 
встає, дає конфети, яйця, кличе всіх до столу, починає 

М
встає, дає конфети, яйця, кличе всіх до столу, починає 
з батька, матері, брата, сестри. Подарки дає, переваж

М
з батька, матері, брата, сестри. Подарки дає, переваж
но яйця, але й пряники бувають. І тепер так. Придани 

М
но яйця, але й пряники бувають. І тепер так. Придани 
приходять від неї. Вона привітує в обрусі з хлібом на 

М
приходять від неї. Вона привітує в обрусі з хлібом на 
голові (з молодим, голова до голови), горівкою. [...] Ве

М
голові (з молодим, голова до голови), горівкою. [...] Ве-

М
-

сілля гуляють у вівторок, четвер чи суботу. Гостина до Мсілля гуляють у вівторок, четвер чи суботу. Гостина до 
молодої йшла на другий день: батько, мати, сестра і всі Ммолодої йшла на другий день: батько, мати, сестра і всі 
молоді родичі, два сусіди, староста, дружба, дружка. Ммолоді родичі, два сусіди, староста, дружба, дружка. 
Нич не брали, ні хліба, ні горівки. Там їх гостили. КоМНич не брали, ні хліба, ні горівки. Там їх гостили. Ко
ровай ділили. Молодої сестра ставила на стіл, дружба Мровай ділили. Молодої сестра ставила на стіл, дружба 
й староста ділили коровай. Дівчатам першим давали, Мй староста ділили коровай. Дівчатам першим давали, 
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загаті попід стріхою хижі [хати]. Причілковий дах ви-
несений так, щоб було закрите дахом місце, то загата. 
Як небагато, віють, як і колись, шуфликом – лопаткою 
дерев’яною з короткою ручкою. Допомагають віяти 
мішком.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Як орали в перший день, брали яйце, 
хліб «Василій», уголь ясний з букового дерева, кладуть 
на пєц уголь той. Сьогодні Новий рік, брала жінка ще 
один уголь, щоб коли орати починати, а потім госпо-
дар брав за шість днів на весну і ворожив: «Василь, 
господар [ім’я], господиня, діти [кожне по одному]». 
Як родина десятеро, то десять вуглин брав. Коли вгас-
ло, почорніло, то небезпечне життя, а коли попіл бі-
лий, то житиме добре. Попіл стрясла, поклала на стів 
овес у горшку, свічку, й вечеряли. Овес і попіл мішали, 
як сіяли, то клали яйце і той овес з попелом під пер-
шу борозну. Коли оре першу борозну – то добре. Як 
сяде птах веселий, то добре, а як ворона, то дурно буде 
рости – високе збіжжя, а зерна не буде. Клали в полу-
кіпки – тридцять снопів на чотири грани. 

ПОСТУВАННЯ Колись вівсяний хліб їли, а  люди дужі 
були. Хліб був вівсяний, вівсяна каша. Живний четвер 
перед Паскою – до полудня роблять, а по тім не ро-
блять, не дзвонять, нич. Варять, печуть, бо у п’ятницю 
не вільно. Свічки роблять перед Паскою, у  четвер, 
суботу, вівторок. Зборище, де роблять свічки, піп від-
правляє, офірує савторія – комашня на церкву: молит-
ву творять і свічки ліплять. У суботу печуть паски з 
пшеничного або житнього борошна, зверху ружі. [По-
стування  в середу й п’ятницю] Не золили в понеділок, 
середу й п’ятницю. І молока й сала не їли в ці дні. Це 
піст. Тепер багато хто не знає.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На весілля варили бульбу, капус-
ту, кашу вівсяну наприкінці [подавали]. Хліб пекли 
не раз вівсяний. Тепер готують холодець, котлети, 
відбивні зі свинини, картоплю, капусту, сир кляга-
ний, голубці з кашею і м’ясом, кашу вівсяну, печиво 
печуть. Тепер холодець, котлети, сир, капуста, бульба, 
голубці останні. Борщ не варили й не варять. Весіл-
ля – з одною літрою горілки, а тепер ящиками наби-
рають. Міри нема. Коровай тепер, як хлібина, а зверха 
два патички з «голубами». Теж два «голуби». 

ПОМИНКИ На поминки те ж саме й колись, і тепер, як 
і на весілля. Кухарки кухарять, ґаздиня сидить коло 
мерлеця.  [...] Як поховали, ішли до церкви, просили 
додому на гостину. На цвинтар парастас, три хлібини 
несуть. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ По гробах піс-
ля Паски піп вибирає, коли вільний, тоді й править. 
Є Русавна п’ятниця на Троїцю. Поминають у церкві. 

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Борщ тут варять з буряка квас-
ного, а весною – з жаливи [кропиви] й щав’ю. Голубці 
робили з ячною крупою, а тепер із ячки і м’яса, варять у 
капусті. Бульбу печену, варену, товчену до молока й си-
роватки. Кашу варили вівсяну, ячмінну, гречку варили 
рідко, тепер більше. Олія з льону, тепер з соняшника. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Святий вечір керечин пекли, а  їли на Новий рік.  [...] 
У п’ятницю хліб не пекли, не золили. Тепер то не бе-
режуться.  [...] Пекли керечун на Святвечір. Бульба, 
біб, горох, все, що варили на Святвечір, начиняли в 

керечун. А на Василя його ся їло. Керечун той мили на 
день Різдва у річці Либохірці вранці, вдосвіта. Мили й 
вівсяний сніп. Готували страви, до вечора не їли, гові-
ли, прикуповували в Царство. На столі паленицю ста-
вили [клали] плескату, з розчиною хліб, кутю з пше-
ниці з медом, цукром, тепер із маком, гриби варили 
сушені, бульбу варили, капусту варили чи смажили, 
голубці з ячменю, тепер з м’ясом і навіть рижом. Го-
рілку по кілішку пили на Святий вечір. Ложки до куті 
й досі кладуть для померлих і стакан тепер ставлять. 
Щедрий вечір на другий Святий вечір. Перед Йорда-
на. На Йордана святять воду. З  криги хрест робили, 
водосвятіє було, а зараз святять коло церкви, не в річ-
ці. Кутю варять і на цей вечір. Так само піст. На дру-
гий Святвечір брали тісто, пекли палениці, під плечем 
носили, відро води святої, кропили довкола хиж, по 
кусню хліба давали худобі, як третій раз заходили.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ На Паску святили паску, масло, сир, 
сіль, писанки й крашанки, сало, бульбу, вино, горілку. 
Й тепер. Втічуть з церкви до хати, хто скорше прибі-
жить з паскою, щоб корови ся ґедзали добре. Розговля-
лися. Худобі перше несли паску, яйце. Перед порогом: 
«Христос воскрес!». Тричі. Тоді до столу, ріжуть яйце 
на стільки кусників, скільки челяді в хаті, і паску. Шка-
ралупу й кістки від свяченого несли на воду, бо нема 
грязі, не ходить там ніхто. На Спаса яблука святять.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ До Спаса не можна їсти яблука 
жінкам, у яких діти мерли, бо ті діти підуть до Сапа-
тової долини й не найдуть ябка. Бо її ябко мати з’їла.

с. Нижнє Висоцьке
Записав А. Зюбровський 29 червня 2010 р.  

у с. Нижнє Висоцьке Турківського р-ну Львівської обл.  
від Іжика Гаврила Ільковича, 1920 р. н.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ку пекли таку, певно, більшу як та миска. І то несли в 
тій сіялкі в церкву, святили. І з тої сіялки святили.

ХЛІБ З вівсяної, з житної, з ячмінної [муки пекли хліб]. 
Пшенична – то на пироги, на паску. На пироги на цілий 
рік ся держало. А хто багатіший був, то пік із пшени-
ці, хто сіяв більше пшениці. Бо пшеницю убирати, то 
убирали серпом. Жито убирали серпом. Пекли ощип-
ки у печі. А молоко відогрівали, хіба так зливали сиро-
ватку. Таке гелетя було дубове, і то стояло в пивници, 
в склепи. І то варили молоко, зварене молоко (не так 
варене, а у печи), шо загусло. І там у то гелєтя. І то як 
прийде відкіс, і си візьме того ощипка, той ощипок так 
ся кришив в руці, як мука – вкусний був. І зашере того, 
то ся називало «піснє молоко», і того молока як з’їсть, 
того ощипка – води він не пив. [...] Не мали дріжджей. 
Кажда ґаздиня мала свої дріжджі. Запарювали хмелю. 
Пшеничних остей замішала, і  воно зробило таку со-
лодость. Сутку – і хліб такий пекла, шо хочеш! І само-
гонку гнали. Звечера зачинала, а рано підмісила. Тісто 
начало рухом киснути, та і всьо, та й вже у піч метала. 
У діжці хрест зробили, та й так воно лежало. [Як визна-
чали, що піч уже готова?] Взяла муки тої вже жменю 
і верла в печи: як спалахнула мука, то піч ше й трош-
ка загоряча, треба було заждати. [У які дні не можна 
було пекти хліб?] В неділю ніхто не пік, ніколи і думки 
не було.У свято тоже не пекли, но були такі свята, шо, 
може, і пекли. Але в свято тоже не пекли. А варити – 
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варили все. [...] Та ґаздиня знала так хліб печи, шо вона 
як його спекла, як ніякий пекар. То була така кофаня 
дерев’яна, шо закривала, і  то як відкрила ту копаню, 
воздух пішов ще такий вогкуватий, як відкрила – воз-
дух сухий, всьо – хліб готовий. А декотра, то вийняла 
хліб і постукала. То не дай Бог, не вільно було, то хіба 
жиди могли, убиват хліб. Хліб живий. І  зверха мож-
на. Взяв постукав – убивав хліб.  [...] Як начинав хліб 
краяти – робив хрест чим-небудь: чи ножем, чи руков, 
але шоби перехрестити. [Хто в сім’ї мав нарізати хліб?] 
Хто хотів. Пекли ощипок житній, як не було коли так 
спечи, то його різали, бо він сі не хтів ломити. Або й 
пшеничний. А вівсяний, то ломився, кришився. [Хто 
їв окраєць?] То міг і ти їсти горбушку з хліба, шоби тя 
дівчата любили. От той, котрий перший прийшов, той 
горбушку вкрав. [Що треба зробити, коли хліб упав?] 
Перехрестити і поцілювати. Шоб так не лежав. Пере-
хрестив – то є сама велика сила. [Що треба зробити зі 
знайденим на вулиці хлібом?] Взяв, сховав, і десь со-
баці дати. А ні – то в кишеню сховав і всьо. [Крихти зі 
столу] змітали і давали у помиї. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Коли збудували хату, чи клали на ву-
глах хліб?] Рубали гроші, хліб клали, свяченину клали. 
Віді всякого зла. Шоб зла у хату не заходило. [Чи дава-
ли хліб майстру, який будував хату?] Без хліба його не 
пущали – любого майстра. [...] На весілля брали все: 
хліб брали. 

ПОСТУВАННЯ В п’ятницю старі люди постили сильно. 
Він міг робити цілий день в полі, хіба води ся напив. 
[Чому не можна в п’ятницю їсти?] Защот Господа Бога 
Ісуса Христа, шо він у п’ятницю помер. Вбили го. 

ПОСУД, НАЧИННЯ [Чим вигортали жар із печі?] Така 
коцюба була дерев’яна. Як дуже горяча піч, то їмалась. 
Як полумісяць так, і вигребла то, і так хліб пекла.

с. Яблунів
Записав А. Зюбровський 27 червня 2010 р.  

у с. Яблунів Турківського р-ну Львівської обл.  
від Федоришин Юлії Ільківни, 1922 р. н.

ХЛІБ Пшенична була, житна була [мука]. Отакі пекли в 
печі кислі такі, так як зараз. А такі бублики, дещо. По 
більшій части, шо з пшениці, бо вже таке як хліб чи 
там пиріг, чи шось – пшенична. А вже житна, як була, 
шо хліб пекли, з жита, шо жито мололи, то вже пекли 
такий в печі кислий хліб. А такі ощипки вівсяні. І в 
мене такий млин був, шо колесо, вода йшла з ріки, і то 
на то колесо, і так ся мололо – великий камінь був. І то 
пекли вівсяні ощипки. Якби-сь то тепір принесли, 
я би собі взяла! Я так хочу чорного хліба, а возять бі-
лий. [Коли не можна пекти хліб?] П’ятниця, середа. 
А таке свята Великодні підходять, п’ятниця, то хліб не 
пекли. Якісь такі свята, от вже ніхто того не пік. Хоче-
те печи, ниньки собі напечіт, бо завтра п’ятниця, би-
сь те мали шо з дітьми їсти. А  як вже конче вас так 
голод брав, то ниньки ви спечете і мусите ниньки 
спользували. Шоби ся не лишало на другий день, той 
хліб, шо ви в свято пекли. Або в неділю, напримір, пе-
чете нинька хліб, а  нинька напекли, а  завтра будете 
їсти. Печіт тілько, кілько вам днись треба, би-сь те 
днись спользували. А  завтра Бог дасть дня, то всьо 
єдно будете класти вогня в печі та й там си напечете. 
Спечи си вечір – і маєш на завтра. А як вже тя так при-

пекло, шо не маєш нич, мусиш на нинька, би-сь те си 
спользували весь. А  шоби ся лишало на завтра  – то 
великий гріх. [...] Муку рощиняли, поставили, просто-
їт дві сутки чи три, було таке як розквас, таке як дріж-
джі. Тепер піти в магазин, та й си купете дріжджів. 
А тоді так не було, то жінки в таке-во каструльча чи в 
горнятко, чи поставити там рощине, там коло п’єца 
поставе теплої води і такі дріжджі рощинит. То дріж-
джі були, називалися «розквас». З муки. То як вже так 
пекли хліб такий кислий в печах, на тих розквасах 
розмішували, і воно підкисало догори, та як коли на 
дріжджах. То житна мука була, пшенична була. А ота-
ку крупу, та як то колись було, то тепер тої крупи, вона 
вже ся не родит: та пшениця, та голомша, боркош, яч-
мінь  – то-то мололи на крупу. Але можна було й в 
жорні: як би-сь те підсушили трошки довше, а камінь 
підоймили відти догори високо, як не-сь підоймили, 
то могли-сь те таке тенькне зробити. То таку засувач-
ку проводили, то камінь підоймити – і крупа бігла гру-
ба. Шось мололи свої крупи в хаті. А в млино йшли, то 
овес везли, пшеницю і ячмінь, овес і жито, і пшеницю. 
То везли вже в Комарники.  [...] То такі діжки були. 
В нас самих було тутки. А то ті діжки то-то було такі, 
як баняк сороков літр. То така була діжка, мала криш-
ку. І то рощинили на тому розквасі, на п’єц постави-
ли – буде киснув хліб. То принесли, то рощинили, то 
ни до чого не було, хіба до того хліба. Вони там нич не 
пользували, хіба паски спекли, оставила там хліб, ту 
діжку винесла до комори, у скриню, у сусік (то сусіки 
були такі великі, овес сипали десь то в коморах). Рано-
сь те причинили. Десь так, я знаю, сьома-восьма годи-
на, то десь так дві години, три буде стояти. Потому 
десь перша година, коло другої, треба огня класти то 
всьо в печи. І воно вже встаєт, і вже відтам женет, але 
вже пізніше туди в ті форми (довгавиці були форми), 
бляхи такі довгі, широкі бляхи були. Та хто шо мав. 
Такі каструлі. Та й набирали в то-то, клала на кухню, 
та й вже здійняла ту до печі, здійняла ту коло печі. 
І воно вже вогень вигріват вже з печі звідти і пхає в ту 
кухню, грань ту-ту, а  звідтам вимітає файно чисто. 
І тогди так руку пхают, як ще жарко у печі, ще не пхай-
те, а  як вже так гілівкіше, тоді вже запхайте, пхайте 
хліб. І тоді повпихают хліб, закривают піч і шубер ту 
присувают то-во, то ся чубер той відсуват, і той чубер 
той присуваєш, і ту копаню ту-во. Якраз він ся спече 
такий жовтий і красний шо ну. І тогди вже в ту діжку, 
вишкребчают, вимиют, то вже худобі то ту, шо вими-
ют [воду]. Висхла, і в діжку ту той хліб, і поставили до 
комори, і там вже стоїт так. Потому знов десь так ко-
лись, бо то не було коли так рано ше скоро печи, то 
треба з тим забавитися: ниже то воно кисне, ниже то 
коло кухні, ниже то-то всьо – а ту нема коли, бо ту ро-
бота. [...] [Чи хрестили тісто в діжці перед тим, як мі-
сити?] Ну, а як. Причиняла, перехрестила і прикрила. 
Потому знов: «Во ім’я Отца і Сина і Святого Духа». [...] 
[У який кут печі саджали першу хлібину?] Як вам по-
пало, з  якого боку як вам  ся... По більший часті все 
згори, здоли догори побільший части так, таке пхаєть-
ся паленя так-во. То вже ту сунут: а ту маєте єдно, ту 
друге, ту трете. А моя піч мала, там ставало троє цілих 
і четверте – такий кусень. А там вже було троє, то вже 
у той бік, сюда. Я клала по три, тому шо піч мала. А як 
велика, то си положите штири підряд і ше й п’ятого 
кусень. [Чи позначали першу хлібину?] Я  знаю, шо 
пхали (моя мама, моя баба, бо я вже троха запом’ятала). 

http://www.etnolog.org.ua
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То хіба як на свята, шо ґеречун, шо дірку брали. То на 
свята було, то у місяцю січню. А  так їсти пекли, то 
ниньки не позначали ничим. Попхала в піч, запхала, 
і спечеся, і лежит. [...] [Як визначали, що хліб уже мож-
на витягати з печі?] Він зараз буде пахнути. Він пече-
ся, і він пахне, а вже підношується, вже жовтіє, та вже 
коли зайде година, ну, півтора, то вже в крайньому – 
дві. То вже нема мови: треба винимати. Витягнули. 
А такі ше, називали «підпалки» – такі, шо пекли, шо 
так їли діти. Підпалка така: розпаленичила ним мати 
та й дітям давала підпалки. А так то повинимала хліб 
всьой круглий, файний, повитиліпувала із того... Бо не 
клали в форми, а на голу піч, а муком підсипали. По-
тому ту муку позгрібали чисто-файно і водов пости-
рали хліб. І  пара вийшла  – вони всій поклали хліб і 
туди до тої діжки, і  там до комори поставили. А  ту 
діжку умили і так поставили той хліб у діжку. А він не 
зачерствіє так, бо то вже свята, то на свята. [Чи можна 
комусь заходити до хати, коли хліб саджають у піч?] 
То було: «Не рипайтеся, бо я іду хліб саджати. Там си-
діт, надворі. Бо то не можна, воно мені ся здує». Ви 
кладете, а буду хату отворяла, во таке, як тепер, хату 
отворяла, а ви пхаєте, і хліб ся здувує. Таке буде: кора 
ся здойме, а попід кірком таке буде, шо би нич не їли. 
Шо не є, не пристане так рівно, шо би-сь те краяли рів-
но, а є така дірка, отаке. То гойкали: «Не бігайте: за-
пирайте двері, сидіт там надворі або до хати ходіт!». Та 
й кілько раз мене мама гнала тоже. «Або сиди надворі, 
або йди зайди!» – «Нє, я йду надвір, я вже буду». [...] 
[Чи казали, що хліб завжди має в хаті на столі лежа-
ти?] То по більшій часті все хліб був. Бо як не було та-
кого, шоб такий кислий круглий, то все паленята були. 
Паленя було, стояло там на тім.  [...] Господарь крає 
хліб. [...] [Що робили з окрайцем хліба?] Приліпку ді-
вкам давали: «Нате вам приліпку, би ті любили хлоп-
ці!». Ну, як вкраєте хліба, то «приліпка» ся називало. 
А то бігли дівчата, то та хапала собі, а та – собі, бодай 
так! Але котра перша вхопит. «А  вкрайте мені, бо 
я перша, мені виходити, та ззаду, то вже така не  є!». 
А там вже хліба накраєт, то вже їдят, ми всі разом вже 
їмо. А приліпку – дівкам. То дівки їли приліпки.  [...] 
Як-сь те засівали йшли в поле перший раз, і того ґере-
чуна відти вкраяли кусник, відти кусник вкраяли, і з 
того боку – трьох куснів. І з кусника хліба, з того ґере-
чуна три куснички в  сійку, в  мішок. А  мішок такий 
спеціальний, «сійка» називалася: там зашиє в ту-ту 
сійку, в міща, і йде чоловік в поле сіяти, і там той хліб-
ця там є, в тій сітці. Шо ся засівали з хлібом. А решту 
то ся їло. Їли всі. Покраяли хліба та й розкраяли, але 
чоловік краяв: відти краяв, відти краяв, відти відкра-
яв – три куснички. Так відкраяв: «І то-во в сітку схо-
вай. Касю (чи Марисю, чи яка там), на сховай то-то 
в сійку». І то ше вона сама: «Чуєш, Василю, би-сь не 
забув там відкраяти». Знов відкраяли  – поставила 
в горнятко. А потому вже в сійку йде. Та й вже там за-
сіє, овес ідут сіяти в поле і то-то там засіют. А потом то 
вже там взяли та й худобі вергли. [...] [Що треба зро-
бити, коли хліб упав на землю?] Підоймити, аякже, 
і поставити на стіл. Якшо кусник такий маленький, то 
худобині, шо вже не їжте. Як вам з руки впав, а ви хті-
ли їсти, а він упав, то вже не беріт його до їдення, а вже 
дайте худобі або псови.  [...] Хліб горячий невільно 
їсти. Напримір, маєте житний хліб. Ви здорові, нич 
вам не бракує, аби-сь те з’їли житного хліба горячо-
го – і зараз вас буде боліти. Аби-сь те не їли горячий 

хліб, з печі горячий: най простине. І на діти гуйкали, 
і били дітей, шоб вони бігли, би не їли горячий хліб 
житній. [Як дітей вчили шанувати хліб?] Ну, так: «Їдж 
файно, би-сь не метала кудись десь! Файно з’їдж, би-
сь не метала!» [Що казали дитині, коли вона кидала 
хліб?] Казали: «Ну, та буду тя бити. Би-сь не кинула на 
землю, десь псови чи кому там, а  би-сь принесла 
сюда». [...] У святі ви ідете до сусіди: «Коби-сь те, куме, 
до мене прийшли». Вони до вас з хлібом, і ви до них з 
хлібом.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пере-
важно на Святий вечір, як жінки пекли, то такі ґере-
чуни. То таке-во: рівні хліби пекли, круглі, а  в тому 
зробила дірку, в тому єдному хлібу – то ся називав «ґе-
речун». Зробила дірку і там напхала пшениці довкола 
і часник, у ту дірку, і поставила до печі. Перехрестила. 
То на Святий вечір, Новий рік, то поставили і так сі пе-
рекачували від порога догори: на який бік упаде. Якшо 
впаде верхом до верха, шоб не сподом, шо на печи 
належить, буде великий урожай. Якшо ся переверне 
таке, як на горби, то воно, кажуть, не дуже великий 
урожай. [Хто котив?] Господиня, ґазда. Хто був. Я вже 
запам’ятала, бо мій дідо, тато вже так не дуже, а дідо. 
А потому вже пішло. Та й мама так каже: «Та треба то 
добрати традицію тоту, шо мій тато робив. Ми вже за-
нехаєм?».  [...] І той ґеречун стояв цілі свята, і на Но-
вий рік його їли. Стояв сніп, догори на столі, потому 
на стіл клали, і на Святий вечір стояв (на Перший, на 
Другий), на Новий рік той ґеречун. [Із чого робили 
той сніп?] Овес. То на Святий вечір. Овес маєте, як 
росте на полю. Перший сніп косите, і-сь те зав’язали 
такий красний вже сніп, файний. І  той перший сніп, 
красний, виробляєте, кладете догори, би він стояв до-
гори. І він стоїт догори, поки не впаде, бо вітер дуне 
або що. Та вже впав. Його берете ховаєте, би миші так 
де не погризли. Зав’язали-сь те в міща, поставили-сь 
те десь собі в скриню чи де, би миші не гризли. Потому 
на Святий вечір (вже свято, завтра Святий вечір, то 
вже ся рехтують, рехтують на свято, всякі печут, варят 
голубці, холодець) то є пісно. То не їдят, хіба голубці і 
олива, бульба, капуста, гриби. А на Різдво, то вже на 
другий день, там вже їсте, шо маєте, приробили: там 
вже є м’ясо, там вже холодець, там вже ковбаса. Своє 
різали, своє годували – не йшли в магазин, бо не було 
неяких магазинів. Люди свою годували худобу: хто 
бика, хто порося заріжут. Шинку, ковбасу, сальцесон 
робили собі сами люди. І прийшлося, і вони вже той 
сніп: іде чоловік до стодоли і несе там солому під па-
хов, і несе сніп. Жінка в хаті стоєт і виключує світло, 
би не світив. «Чи ти прийшов? Чоловіче, я чую тебе!» 
Іде чоловік до двері, виключила світло. Приходит: 
«Добрий вечір!» – «Добрий вечір!» – «Дай Боже щас-
тя вам! Із Святим вечором! Бодай вам ся вело: файно 
красно!» – «Дякуємо! А шо там носите?» – «Золото». – 
«А як ся називає?» – «Як оливо, як оливо. Золото, так 
як олив». І  тоди чоловік іде мече солому серед хати, 
а сніп кладе на стіл. Діти бігают по соломі, тряпають-
ся і ходят, і шоб гриби – гриби збирают. «Ага, я гриб. 
А ото глип, а от я гриб, а от і глип, от і гриб. От і глип, 
от і гриб!» – і так примовлят. І таку паличку, таку, як 
баби мали, таке як вроді тою паличкою гриби збират, 
по хаті, по тій соломі. А сніп поставлен на стіл, догори 
колоссям, а ту вже кладе жінка вечерю: бульбу, капус-
ту, там всьо. І  той сніп стоїт аж до Другого Святого 
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я перша, мені виходити, та ззаду, то вже така не  є!». 
А там вже хліба накраєт, то вже їдят, ми всі разом вже ІА там вже хліба накраєт, то вже їдят, ми всі разом вже 
їмо. А приліпку – дівкам. То дівки їли приліпки.  [...] Іїмо. А приліпку – дівкам. То дівки їли приліпки.  [...] 
Як-сь те засівали йшли в поле перший раз, і того ґереІЯк-сь те засівали йшли в поле перший раз, і того ґере
чуна відти вкраяли кусник, відти кусник вкраяли, і з Ічуна відти вкраяли кусник, відти кусник вкраяли, і з 
того боку – трьох куснів. І з кусника хліба, з того ґереІтого боку – трьох куснів. І з кусника хліба, з того ґере
чуна три куснички в  сійку, в  мішок. А  мішок такий Ічуна три куснички в  сійку, в  мішок. А  мішок такий 
спеціальний, «сійка» називалася: там зашиє в ту-ту Іспеціальний, «сійка» називалася: там зашиє в ту-ту 
сійку, в міща, і йде чоловік в поле сіяти, і там той хлібІсійку, в міща, і йде чоловік в поле сіяти, і там той хліб
ця там є, в тій сітці. Шо ся засівали з хлібом. А решту Іця там є, в тій сітці. Шо ся засівали з хлібом. А решту 
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ці!». Ну, як вкраєте хліба, то «приліпка» ся називало. 
А то бігли дівчата, то та хапала собі, а та – собі, бодай МА то бігли дівчата, то та хапала собі, а та – собі, бодай 
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Другий), на Новий рік той ґеречун. [Із чого робили ФДругий), на Новий рік той ґеречун. [Із чого робили 
той сніп?] Овес. То на Святий вечір. Овес маєте, як Фтой сніп?] Овес. То на Святий вечір. Овес маєте, як 
росте на полю. Перший сніп косите, і-сь те зав’язали Фросте на полю. Перший сніп косите, і-сь те зав’язали 
такий красний вже сніп, файний. І  той перший сніп, Фтакий красний вже сніп, файний. І  той перший сніп, 
красний, виробляєте, кладете догори, би він стояв доФкрасний, виробляєте, кладете догори, би він стояв до
гори. І він стоїт догори, поки не впаде, бо вітер дуне Фгори. І він стоїт догори, поки не впаде, бо вітер дуне 
або що. Та вже впав. Його берете ховаєте, би миші так Фабо що. Та вже впав. Його берете ховаєте, би миші так 
де не погризли. Зав’язали-сь те в міща, поставили-сь Фде не погризли. Зав’язали-сь те в міща, поставили-сь 

Е
рекачували від порога догори: на який бік упаде. Якшо 

Е
рекачували від порога догори: на який бік упаде. Якшо 
впаде верхом до верха, шоб не сподом, шо на печи 

Е
впаде верхом до верха, шоб не сподом, шо на печи 
належить, буде великий урожай. Якшо ся переверне 

Е
належить, буде великий урожай. Якшо ся переверне 
таке, як на горби, то воно, кажуть, не дуже великий Етаке, як на горби, то воно, кажуть, не дуже великий 
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вечора. То в когось стояло до Нового року, а  в моїх 
стояло до Другого Святого вечора. Но і той сніп уже 
потом виношують надвір, зі стола знімають на Стефа-
на. Як Стефана, з стола знимає, кладуть його в мішок і 
кладуть там в углу. Бо його ще на Новий рік постав’ят. 
То він ще до Нового року в хаті стоїт, сніп той. А на 
Новий рік вже поставите, знов ся так рехтуєте. Потом 
його виношуєте до стодоли, там три рази його вда-
рите ціпом: така ліска довга, а відтам прив’язана така 
крута. То побивали той сніп і того зерна брали на по-
свят. А то цілі свята, до Степана, тих три дні чи два, 
солома була в хаті. Потовкли. Змолотили, там зерно 
стояло, купа вівса знов, шо стояло, його змолотили, 
солому потрясли – худоба з’їла. А зерно то ся поміша-
ло з зерном зо всім разом. На Новий рік хіба три рази 
вдарив. Три рази вдарили, того зерна взяли на посвят, 
бо ся святе тим зерном. А остальне то зерно, той сніп, 
змолотили з тими снопами, шо були вкупи. І там по-
молотили, і солому худоба з’їла, а овес посіяли, кому 
треба було. Шо дальше знов сіяли, бо все сі посівало 
далі, шоби було з року в рік. А ту солому вергли до по-
росяти докучі.  [...] Ту маєте їден, другий, третій хліб. 
Наклали ту знов повно на хліб на столі і  поставили 
сніп на хліб. Повно було на столі хліба. І сніп на хліб 
поставив, і  часник. Їден [«ґеречун»]. Ґеречун то мав 
дірку, там пшеничка була в тій дірці (вона ся запекла) 
і часник. То часник, шоби всьо зле відганяло. Пхають 
у піч і зразу часник кладете  – він сі запікує там. Зо 
всім разом [пікся]. Бо як будете класти, вже хіба для 
нього єдного піч розгарячувати. Всі враз. Мали-сь те 
пшениці більше, шо-сь си змололи, а пшеничний був 
ґеречун. [Чи могли спекти житній?] Запросто. Який-сь 
ти мали муки – такої-сь ти си спекли, але був ґеречун, 
шо мав дірку, і пшеничка, і часник насподі. Часник би-
сь те мали на столі на свята. [...] [«Ґеречун»] круглий. 
Вони всі круглі були, хіба як би-сь те хотіли таке вже, 
шоб була така форма, така довга бляха, то там би-сь 
ти си спекли, отам у бляху-сь ти се поставили. То був 
ґеречун круглий і всій хліб круглий, і всій єнакий. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  На 
Паску то паски круглі [печуть]. Там-во круглі паски: 
таке каструля єдна, друга, третя, ше, може, четверта – 
маленькі пасочки. Ага, то-то єдна до церкви паска, шо 
по цвинтару він буде ходити – оті собі. А та єдна така 
більша була, то буде чоловік нести. Уперед же носив 
чоловік паску, а  жона  – кошик з  яйцями, з  ковбаса-
ми, з чимось, з яким салом – то ішли обоє. Паску не-
сли в обрусі, зшили обрус, і так чоловік ніс. А тепер 
то всьо кошичок маленький. [Усі паски, які напекли, 
несли святити до церкви?] Ні, не всі, хіба єдна була 
велика. Єдна була велика, більша, як от є моя миска, 
ширша троха. То вона спекла, господиня, у  цій мис-
ці, така була кругла бляха, вироблена спеціально для 
паски, і були каструльчата всякі маленькі – то для тих 
пасок. Пекли [«бабки»]. Но, то в нас називали «баба-
ки», то «підпалки». Понапікают то калачі всякі  – то 
для дівчат. То на Паску пекли тоті круглі паски. І всякі 
вираб’яли хрестики, квітки, то таке вираб’яют всякі 
вінці. На ту паску, шо чоловік ніс, то таке вироб’ют, 
шо така краса, то як поставити в піч, і ся розпукла – 
яка краса! [...] [З якої муки пекли паску?] Ту, яку-сь те 
мали. Яку мали-сь те: пшеничну. Ну, а як не було бі-
лої, відкісь те могли взяти? Але була паска. Старалися, 
шоби була пшенична паска. Бо то вже як би не було, 

то раз в році, то таке торжественне свято, празник, то 
вже пшеничну паску [пекли]. А  так вже, на такі дні, 
вже жито змололи, пекли ощипки. Вівсяна мука була, 
і  то такий був вівсяний ощипок, я  би ше тепер так 
з’їла. Ну, то разом всьо було. Разом там колачі, таке-во 
в горнятках, в  каструльчатах маленьких. «Йой, мені, 
мамо, таке спечіт булку, йой, мені таку спечіт!» То-то 
мама у кружку десь, у щось таке дітям. Бо то діти так 
ся дивлять: «На тобі тота». А  вона ся дивит, та пу-
кла: «Твоя пукла, а моя – нє-є-є!». [Чи пекли пташки 
з тіста навесні?] Ну, та чо’ нє? Ми мали. [Називали] 
«голуб’ята». [Коли їх пекли?] Та на свята, на Паску. 
У такі дні то їх не печут. То вже пройшло то рокове 
свято. То ви печете нись, вираб’яєте на завтра, бо то 
велике свято. Та великі голубчата. Єдно до дзюбка, до 
дзюбка – так ся притулило, таке файне. 

ПОСТУВАННЯ Ничка вже піст, то від першого дня за-
чинаться піст – всьо, вже молоко не їште. Той не їсть 
молоко, бо вже зарічений, би худоба ся годувала, а той 
не їсть молоко в п’ятницю, би ся діти годували, а той – 
в середу, би голова не боліла. То всі шось таке всяке. 
А  вівторок, субота, неділя. Понеділок  – до худоби. 
А як там ся не годувала худоба, то-сь те ся зарікли, шо 
не їсьте в понедільок своє молоко. Але ше-сь те си ви-
мовляли. А хто си не вимовит, то-сь те не мали права 
взєти молоко. Треба було вимовляти. «Ага! Шо я можу 
їсти чудже молоко, а не своє. Шоби я їв, але чудже, а не 
своє. І не на свому пляцу». А ту в нас такі були, шо 
вже повмирали і зарікли й пляц, шо діти і не можуть 
їсти. Ну, як так можна! То то якісь вже по-дурному 
чисто: то чо’ зарікати і пляц, і всьо! Старе покоління 
вже повмирало, а нове настало, а тепер ще новіше на-
стає  – а  пляц зарічений! І  не може їсти. Чудже буде 
їсти, а  своє – ні. Чудже треба вимовляти. На хліб ся 
не заречетеся, бо їсти як будете? То треба їсти. То ні, 
таке ні. Хіба, чуєте, понедільок, п’ятниця і середа. То 
п’ятниця – на діти, понедільок – на худобу, а у середу – 
як си вже хочете.

ПОСУД, НАЧИННЯ Мали ту діжку, поки жиют. Пиль-
нувала ґаздиня, шоб було. То й воно в коморі стояло. 
На місце си поставит: чи крупа, чи шось таке си ше 
поставит в діжку в свою. Та й воно собі стоїт на скрині 
чисте, файне, закрито – ні миш не забігне, ні нич. То 
чисте було до хліба, то нич не було такого. Діжки були: 
вже такі широкі, такі повиробляли чоловіки. А ше такі 
ведра були дерев’яні. Таке було як ведро теперішнє, 
а ту мала збоку дерев’яну ручку. І воно не йшло так 
рівно, а  йшло так криво, чуєте, шо-сь ти несли кри-
во, бо не було рівно, а й мала збоку ручку ту. Та й на-
зивалися «коновці». Бо то відерко, то є бляшане, а то 
«коновці» було називалося по старому обряді. Я  ше 
запам’ятала, в мого діда, як то називали «коновці» такі 
якісь дерев’яні. Потом уже за мої пам’яті, тато був, то 
вже були «гелєтя» всякі. А йшла жона нести їсти чоло-
вікові в поле, то були отакі-во спільні такі каструльця, 
отаке щільне таке-во каструльця, із дерева вироблено, 
і тут така ручка була всередині тутай, і ту так виробле-
но догори, високе, шо ся несло: ту-сь те наливали каші 
з молоком, а  ту чи пироги, чи бульбу, чи що – ту-сь 
те поставили, і воно ся закривало, а то-то сі постави-
ли в друге. То сі називали «двійнєта», бо то двоє уку-
пі прирослених було, вони не розрізувалися, а  двоє 
укупі було. То були називалися «двійнята», то несла 
баба чоловікові на поле їсти. То воно довго стояло: то 
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М
нього єдного піч розгарячувати. Всі враз. Мали-сь те 
пшениці більше, шо-сь си змололи, а пшеничний був 

М
пшениці більше, шо-сь си змололи, а пшеничний був 
ґеречун. [Чи могли спекти житній?] Запросто. Який-сь 

М
ґеречун. [Чи могли спекти житній?] Запросто. Який-сь 
ти мали муки – такої-сь ти си спекли, але був ґеречун, 

М
ти мали муки – такої-сь ти си спекли, але був ґеречун, 
шо мав дірку, і пшеничка, і часник насподі. Часник би-

М
шо мав дірку, і пшеничка, і часник насподі. Часник би-
сь те мали на столі на свята. [...] [«Ґеречун»] круглий. 

М
сь те мали на столі на свята. [...] [«Ґеречун»] круглий. 
Вони всі круглі були, хіба як би-сь те хотіли таке вже, 

М
Вони всі круглі були, хіба як би-сь те хотіли таке вже, 
шоб була така форма, така довга бляха, то там би-сь Мшоб була така форма, така довга бляха, то там би-сь 
ти си спекли, отам у бляху-сь ти се поставили. То був Мти си спекли, отам у бляху-сь ти се поставили. То був 
ґеречун круглий і всій хліб круглий, і всій єнакий. Мґеречун круглий і всій хліб круглий, і всій єнакий. 

О КАЛЕ МО КАЛЕН МНД МДАРМАРНМНОГМОГО ЦИКЛУМО ЦИКЛУ
аску то паски круглі [печуть]. Там-во круглі паски: Маску то паски круглі [печуть]. Там-во круглі паски: 

таке каструля єдна, друга, третя, ше, може, четверта – Мтаке каструля єдна, друга, третя, ше, може, четверта – 
маленькі пасочки. Ага, то-то єдна до церкви паска, шо Ммаленькі пасочки. Ага, то-то єдна до церкви паска, шо 
по цвинтару він буде ходити – оті собі. А та єдна така Мпо цвинтару він буде ходити – оті собі. А та єдна така 

Ф
поставив, і  часник. Їден [«ґеречун»]. Ґеречун то мав 

Ф
поставив, і  часник. Їден [«ґеречун»]. Ґеречун то мав 
дірку, там пшеничка була в тій дірці (вона ся запекла) 

Ф
дірку, там пшеничка була в тій дірці (вона ся запекла) 
і часник. То часник, шоби всьо зле відганяло. Пхають 

Ф
і часник. То часник, шоби всьо зле відганяло. Пхають 
у піч і зразу часник кладете  – він сі запікує там. Зо Фу піч і зразу часник кладете  – він сі запікує там. Зо 
всім разом [пікся]. Бо як будете класти, вже хіба для Фвсім разом [пікся]. Бо як будете класти, вже хіба для 
нього єдного піч розгарячувати. Всі враз. Мали-сь те Фнього єдного піч розгарячувати. Всі враз. Мали-сь те 
пшениці більше, шо-сь си змололи, а пшеничний був Фпшениці більше, шо-сь си змололи, а пшеничний був 
ґеречун. [Чи могли спекти житній?] Запросто. Який-сь Фґеречун. [Чи могли спекти житній?] Запросто. Який-сь 
ти мали муки – такої-сь ти си спекли, але був ґеречун, Фти мали муки – такої-сь ти си спекли, але був ґеречун, 
шо мав дірку, і пшеничка, і часник насподі. Часник би- Фшо мав дірку, і пшеничка, і часник насподі. Часник би-

А як там ся не годувала худоба, то-сь те ся зарікли, шо 

Ф
А як там ся не годувала худоба, то-сь те ся зарікли, шо 
не їсьте в понедільок своє молоко. Але ше-сь те си ви

Ф
не їсьте в понедільок своє молоко. Але ше-сь те си ви
мовляли. А хто си не вимовит, то-сь те не мали права 

Ф
мовляли. А хто си не вимовит, то-сь те не мали права 
взєти молоко. Треба було вимовляти. «Ага! Шо я можу 

Ф
взєти молоко. Треба було вимовляти. «Ага! Шо я можу 
їсти чудже молоко, а не своє. Шоби я їв, але чудже, а не 

Ф
їсти чудже молоко, а не своє. Шоби я їв, але чудже, а не 
своє. І не на свому пляцу». А ту в нас такі були, шо Фсвоє. І не на свому пляцу». А ту в нас такі були, шо 
вже повмирали і зарікли й пляц, шо діти і не можуть Фвже повмирали і зарікли й пляц, шо діти і не можуть 
їсти. Ну, як так можна! То то якісь вже по-дурному Фїсти. Ну, як так можна! То то якісь вже по-дурному 
чисто: то чо’ зарікати і пляц, і всьо! Старе покоління Фчисто: то чо’ зарікати і пляц, і всьо! Старе покоління 
вже повмирало, а нове настало, а тепер ще новіше наФвже повмирало, а нове настало, а тепер ще новіше на
стає  – а  пляц зарічений! І  не може їсти. Чудже буде Фстає  – а  пляц зарічений! І  не може їсти. Чудже буде 
їсти, а  своє – ні. Чудже треба вимовляти. На хліб ся Фїсти, а  своє – ні. Чудже треба вимовляти. На хліб ся 
не заречетеся, бо їсти як будете? То треба їсти. То ні, Фне заречетеся, бо їсти як будете? То треба їсти. То ні, 
таке ні. Хіба, чуєте, понедільок, п’ятниця і середа. То Фтаке ні. Хіба, чуєте, понедільок, п’ятниця і середа. То 

Е
чинаться піст – всьо, вже молоко не їште. Той не їсть 

Е
чинаться піст – всьо, вже молоко не їште. Той не їсть 
молоко, бо вже зарічений, би худоба ся годувала, а той 

Е
молоко, бо вже зарічений, би худоба ся годувала, а той 
не їсть молоко в п’ятницю, би ся діти годували, а той – 

Е
не їсть молоко в п’ятницю, би ся діти годували, а той – 
в середу, би голова не боліла. То всі шось таке всяке. Ев середу, би голова не боліла. То всі шось таке всяке. 
А  вівторок, субота, неділя. Понеділок  – до худоби. ЕА  вівторок, субота, неділя. Понеділок  – до худоби. 
А як там ся не годувала худоба, то-сь те ся зарікли, шо ЕА як там ся не годувала худоба, то-сь те ся зарікли, шо 
не їсьте в понедільок своє молоко. Але ше-сь те си виЕне їсьте в понедільок своє молоко. Але ше-сь те си ви
мовляли. А хто си не вимовит, то-сь те не мали права Емовляли. А хто си не вимовит, то-сь те не мали права 
взєти молоко. Треба було вимовляти. «Ага! Шо я можу Евзєти молоко. Треба було вимовляти. «Ага! Шо я можу 
їсти чудже молоко, а не своє. Шоби я їв, але чудже, а не Еїсти чудже молоко, а не своє. Шоби я їв, але чудже, а не 
своє. І не на свому пляцу». А ту в нас такі були, шо Есвоє. І не на свому пляцу». А ту в нас такі були, шо 
вже повмирали і зарікли й пляц, шо діти і не можуть Евже повмирали і зарікли й пляц, шо діти і не можуть 
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дерев’яні були, файні, тепле було, та й то-то носили. 
[З якого дерева робили діжку?] Липова була чи була 
вербова. По більшій часті липова. Вон липа росте коло 
копиці, дивіться, яка велич. Вона росте, і ви її зріжете, 
но а там шо хочете: і з тої видовбаєте собі чи то гелєтя, 
чи що. Як є такий майстер. Но то бувших тих майстрів 
нема, вони вже колись такі були, шо то видовбували, 
а тепер вже нема, вони вже повмирали, вже на тамтім 
світі.  [...] [На чому саджали хліб у піч?] Була лопата 
така довга. Але шо вона довга, но кругла, але така дов-
говиста. Така довга, широка була, і  така довга ручка 
була, і там вже саджали до печі, саджали в піч той хліб. 
Називалася «лопата». Така була коцюба, шо відтам ви-
грібали, шо коцюбом мішали. І так відтам вигребут і 
хліб, і всьо. А як вже вийняли хліб, то замітували по-
ліна там до печі. [...] То лопата та була [хлібна], шо як 
буря була, шо-сь те метали надвір, шоби бурі не було, 
шоби граду не було, де що, то ту лопату метали, шо-сь 
те хліб саджали. То коцюбу і лопату. Так коцюбка, шо 
гребе, таке закочено отак на такому довгому держалі. 
То та коцюба і лопата, то-сь те клали надвір: ага, ви-
дите бурю, де що, дзвони дзвонят, і ви мечете лопату, 
мечете ту коцюбу й сокиру, вістрячем в  тамтой бік. 
А  потому ми стали казати: «То ні, сокиру не кладіт, 
бо то магніто, як гримит, то-то не мож, бо магніт має 
притягає». Но знов вже лопату кидали і коцюбу, а со-
киру вже не клали. Я таке знаю. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Виганяємо худобу, дає худобі їсти 
шутки. В Самборі називають «курята». То тих шуток 
мечете, даєте хліб, даєте свячену сіль та й ше там в хаті 
шо маєте: свяченої води ллєте в тазік. І то для худоби: 
випущаєте худобу з стайні на поле перший раз, і то-то 
даєте худобі полизати, би худоба йшла. «Йди з Богом, 
щасливо, з  Богом йди!» То-то я таке знаю. Там хліб, 
сіль, шутки, вода свячена – дещо таке-во.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ То були кухарки такі, шо пекли 
[коровай]. Їх вже тепір нема, тих кухарок. Вдома [пе-
кли]. Тепір заказуют, а  тогди пішла: «Йой, кумо, чи 
там Касю, чи якась, – треба коровай». Ну, та як руш-
ники дівки вишивали, би коровай поставити. Руш-
ник, коровай, то такі голуби, квіти, всякі вінці. І  то 
такі голуб’ята (двоє голуб’ят мало бути). Єден коро-
вай. Молодого коровай, відтам він прийде з молодим, 
а відти – з молодої. І сі помінювали: ви даєте мені свій, 
а я вам – свій. В мої головна одна була кухарка, а коло 
неї помошніки були: там дві чи там ше якась прибі-
гла. Вона розказує, а ми вже то робимо. Але вона го-
ловна єдна: то вже коровай пекла  – вона головніша, 
вона найвища – «весільна баба-короваїха». [...] Може 

побіліти [в печі коровай], може блідий бути – потому 
папір підкладали. Або може погоріти. Аби був нор-
мальний – жовтий, такий красивий. То вже так-о у піч 
руку клали. Кладут у піч руку: якшо дуже пече силь-
но рука, то хліб то вже попече, а трошки як глівкіше, 
то вже так файно. Якщо [коровай] розпукнеся такий 
файний, красний, жовтий, файний, а! То так сі люди 
хваляться, шо но. А як вже такий гладонький, шо ни-
кось не пук: «Йой, а чому то не пук? Йой, – шось так 
попляскуєш, – а чо’ то він не пук, коровай». Та де діва-
ли [коровай]: витягнут, поставили, обдули, може, бо 
порох, бо то на поросі був. Витягнули, перо з курки, 
жовте яйце розбили і тим жовтком файно помастили 
пером, і поставили на стіл. І стоїт, остине. І тогди його 
несут, вже в хаті стоїт, поки вже до весілля, вже в ко-
морі. Якшо там хліба не маєш, можеш там в ту діжку 
поставити, і кришком закрили. [Чим прикрашали ко-
ровай?] Квіти, «голуб’ята» (два пташки такі – дзюбки 
до дзюбків, отак-во), вінці, хрестики – то всьо. То таке 
прибрали, шо красочне було, шо ну! [Що ще разом 
з короваєм пекли в печі?] То були ще, він сам не буде, 
ше там такі булочки, ше якісь, може, ґаздиня ше не 
пририхтувала, а піч велика – та шкода, можна печи. 
Та ще й ощипок спекла чи ше там шось си поставила. 
Вже таке як печут, то вже окремо є вогень у печі для 
такого печива, для «горішків», для отакого всякого, то 
є окремо вже вогень. [Чи платили жінкам, які пекли 
коровай?] Ну, та як маєте доста, вам ся лишило, – то 
прошу дуже. А то заплатити то їм треба. Кухарці, то 
мови нема, а там як вже-сь тих взяли, то вже-сь те не 
пустили з голими руками, а шось те їй дали в сумку. 
Може, як вам там лишило тих «голуб’ят», «качок», 
всяких «курят», – то її. Бо в неї є тоже діти, то будуть 
ся тішити, шо баба, чи мама, принесла «курчата», таке 
всяке, – будуть бігати діти.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ З церкви то всьо до 
хати. То ся їло, а на цвинтар мали-сь те таку маленьку 
[паску]. То по гробах ходили, шо священик ходив, шо 
панахиду правив по гробах, то треба було хліба на гріб 
класти. То ту пасочку спекли, то-сь ти се на гріб поста-
вили. І то ви прийшли без хліба: «Йой, би-сь те мені 
врізали». Я тобі врізала вже. Та на! І там ся лишало в 
церкві, то ті паски не брали-сь те вже до хати.

ПОМИНКИ От пішли в магазин, взяли хліб і несуть два 
хліби чи три до церкви: то єден – паламарьови, єден – 
дякови, єден – священикови. І раньше так було: несли 
троє хліба – то паламарьови, дякови, священикові. [...] 
Книші, то не є, то не гонорове таке. Круглий хліб то 
є культурніше. 

ТУРКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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кли]. Тепір заказуют, а  тогди пішла: «Йой, кумо, чи 

І
кли]. Тепір заказуют, а  тогди пішла: «Йой, кумо, чи 
там Касю, чи якась, – треба коровай». Ну, та як рушІтам Касю, чи якась, – треба коровай». Ну, та як руш
ники дівки вишивали, би коровай поставити. РушІники дівки вишивали, би коровай поставити. Руш
ник, коровай, то такі голуби, квіти, всякі вінці. І  то Іник, коровай, то такі голуби, квіти, всякі вінці. І  то 
такі голуб’ята (двоє голуб’ят мало бути). Єден короІтакі голуб’ята (двоє голуб’ят мало бути). Єден коро
вай. Молодого коровай, відтам він прийде з молодим, Івай. Молодого коровай, відтам він прийде з молодим, 
а відти – з молодої. І сі помінювали: ви даєте мені свій, Іа відти – з молодої. І сі помінювали: ви даєте мені свій, 
а я вам – свій. В мої головна одна була кухарка, а коло Іа я вам – свій. В мої головна одна була кухарка, а коло 
неї помошніки були: там дві чи там ше якась прибіІнеї помошніки були: там дві чи там ше якась прибі
гла. Вона розказує, а ми вже то робимо. Але вона гоІгла. Вона розказує, а ми вже то робимо. Але вона го
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мечете, даєте хліб, даєте свячену сіль та й ше там в хаті 

М
мечете, даєте хліб, даєте свячену сіль та й ше там в хаті 
шо маєте: свяченої води ллєте в тазік. І то для худоби: 
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шо маєте: свяченої води ллєте в тазік. І то для худоби: 
випущаєте худобу з стайні на поле перший раз, і то-то 
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випущаєте худобу з стайні на поле перший раз, і то-то 
даєте худобі полизати, би худоба йшла. «Йди з Богом, 

М
даєте худобі полизати, би худоба йшла. «Йди з Богом, 
щасливо, з  Богом йди!» То-то я таке знаю. Там хліб, 

М
щасливо, з  Богом йди!» То-то я таке знаю. Там хліб, 
сіль, шутки, вода свячена – дещо таке-во.
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сіль, шутки, вода свячена – дещо таке-во.

були кухарки такі, шо пекли Мбули кухарки такі, шо пекли 
[коровай]. Їх вже тепір нема, тих кухарок. Вдома [пеМ[коровай]. Їх вже тепір нема, тих кухарок. Вдома [пе-М-
кли]. Тепір заказуют, а  тогди пішла: «Йой, кумо, чи Мкли]. Тепір заказуют, а  тогди пішла: «Йой, кумо, чи 
там Касю, чи якась, – треба коровай». Ну, та як рушМтам Касю, чи якась, – треба коровай». Ну, та як руш-М-
ники дівки вишивали, би коровай поставити. РушМники дівки вишивали, би коровай поставити. Руш-М-
ник, коровай, то такі голуби, квіти, всякі вінці. І  то Мник, коровай, то такі голуби, квіти, всякі вінці. І  то 
такі голуб’ята (двоє голуб’ят мало бути). Єден короМтакі голуб’ята (двоє голуб’ят мало бути). Єден коро
вай. Молодого коровай, відтам він прийде з молодим, Мвай. Молодого коровай, відтам він прийде з молодим, 
а відти – з молодої. І сі помінювали: ви даєте мені свій, Ма відти – з молодої. І сі помінювали: ви даєте мені свій, 
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[паску]. То по гробах ходили, шо священик ходив, шо М[паску]. То по гробах ходили, шо священик ходив, шо 

Фняємо худобу, дає худобі їсти Фняємо худобу, дає худобі їсти 
шутки. В Самборі називають «курята». То тих шуток Фшутки. В Самборі називають «курята». То тих шуток 
мечете, даєте хліб, даєте свячену сіль та й ше там в хаті Фмечете, даєте хліб, даєте свячену сіль та й ше там в хаті 
шо маєте: свяченої води ллєте в тазік. І то для худоби: Фшо маєте: свяченої води ллєте в тазік. І то для худоби: 

пририхтувала, а піч велика – та шкода, можна печи. 
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пририхтувала, а піч велика – та шкода, можна печи. 
Та ще й ощипок спекла чи ше там шось си поставила. 
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Вже таке як печут, то вже окремо є вогень у печі для 
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такого печива, для «горішків», для отакого всякого, то 
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такого печива, для «горішків», для отакого всякого, то 
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є окремо вже вогень. [Чи платили жінкам, які пекли 

Ф
є окремо вже вогень. [Чи платили жінкам, які пекли 
коровай?] Ну, та як маєте доста, вам ся лишило, – то Фкоровай?] Ну, та як маєте доста, вам ся лишило, – то 
прошу дуже. А то заплатити то їм треба. Кухарці, то Фпрошу дуже. А то заплатити то їм треба. Кухарці, то 
мови нема, а там як вже-сь тих взяли, то вже-сь те не Фмови нема, а там як вже-сь тих взяли, то вже-сь те не 
пустили з голими руками, а шось те їй дали в сумку. Фпустили з голими руками, а шось те їй дали в сумку. 
Може, як вам там лишило тих «голуб’ят», «качок», ФМоже, як вам там лишило тих «голуб’ят», «качок», 
всяких «курят», – то її. Бо в неї є тоже діти, то будуть Фвсяких «курят», – то її. Бо в неї є тоже діти, то будуть 
ся тішити, шо баба, чи мама, принесла «курчата», таке Фся тішити, шо баба, чи мама, принесла «курчата», таке 
всяке, – будуть бігати діти.Фвсяке, – будуть бігати діти.
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АРБУЗИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Семенівка

Записали О. Таран та О. Васянович 30 жовтня 2008 р.  
у с. Семенівка Арбузинського р-ну Миколаївської обл.  

від Піскун Діни Миколаївни, 1940 р. н., 
Колісник Олени Дмитрівни, 1928 р. н., 

та Фурси Фросини Яківни, 1925 р. н.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Свайба. На столі були плачинди, 
пиріжки із сиром, ряжанка. Пиріжки на печі, накриті, 
гарячі. А тоді на черені в жаровні покладені, накрите 
все, щоб тепленькі були. Пиріжки, ряжанка, карто-
пля з м’ясом і там яка подлива. Тортів раніше не було. 
Водка з буряка. Оце як подарили в жениха, а  тоді ж 
моя родина принесе мені снідать рано. Родина, не ді-
вчата, з  дівчатами я попрощалася. Посилають саміх 
достойніх дві пари, не більше. Чоловік і жінка. Вони 
приносять холодцю тарілку. Раньше, кроме холодцю 
й картошки, не було нічого. То пиріжки, плачинда, 
ряжанка – оце все, що було на свайбі. Холодець, кар-
тошка, а на другий день борщ варили. Принесли мені 
снідать і отут дарять, і то ж забірали частину коровая, 
і несли сюди дарить. Обдаровували хрещених батьків: 
рубашку купляли, а жінкі там платок і здорову шиш-
ку. Вона називалася «здорова шишка» [шишка для 
хрещених]. [...] По кури не ходили. Ось, я знаю, і рань-
ше, даже в нас осьо рядом село Іванівка, – третій день 
свайба в них – на курі приходять. Кажна несе курку і 
варять бульйон, а в нас такого не було.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Шишки набрали півмішка, розво-
зили. Шишка – такий хліб зубцями такий. Сім зубчиків 
посередині і по краях. Як розрізаєш, розкачуєш отако 
і ріжеш. Вона кругленька. Ріжемо тако, щоб гострячки 
були, а тоді зліплюємо. І вона така вгору, називається 
«шишка». Робили стільки, скільки буде гостей. Каж-
дого кликали, а тоді ще й дарували тою шишкою ще. 
Шишок пекли багато. Він [молодий] бере півмішка 
і я [молода]  – півмішка, отут у бричкі під ногами ті 
шишки, виходимо і йдем обоє до моєї родни, і запро-
шуємо: «Кликали тато і мама, і ми вас просимо до нас 
на весілля на завтра». [...] Коровай був і «дівування» 
було. «Дівування»  – гілля з віниччя, оце як віником 
замітаєм. І ми лапшичкою ріжем тісто, обкручуєм ту 
гіллячку і тоді в жаровню на печі, і засушуєм. А тоді в 
коровай її встромляють: три гіллячки в коровай, кру-
глий, як калач. [Чому три гіллячки, а не дві?] Не знаю, 
Бог Троїцю любить. Встромляють трикутником, а тоді 
намисто і тоже з хліба. А  тепер, я  бачу, конфєтами і 
всім, а тоді не було цього всього. Тоді намисто кругом 
цих гілок угорі. Тоді посадили раз за стіл, покормили, 

тоді посадили другий раз за стіл, вже я попрощалася 
зі своїми дівчатами, яких я там гукнула [на весілля], 
роздала їм шишки і розламала це «дівування», їм по 
кусочку дала. А коровай різали і дарили [на] другий 
день людям, тім, що гуляли, а оці гілочки – молодім. 
Женіх – своїм хлопцям, а нєвєста – [дівчатам]. У його 
свій, а у мене свій [коровай]. Це тепер, бачу, один торт 
на свайбу роблять, бо його роблять в ресторані. Роз-
дала я ті гіллячки, тоді рушником обмотують мені той 
коровай, благословляють мене ним, і мене забірають 
же ті люди, зо мною там хто йде. Ведуть мене до його. 
Я прийшла з тім коровайом туда. А тоді там перері-
зали пополам той [хліб], що я принесла. Там уже він 
попрощався з хлопцями дома, і  хлопці пішли, пере-
різали той другий коровай, і зранку дарують у женіха. 
Свайба раньше  – ніколи на перший день не дарили, 
всігда два дні. Поки ж доходять до одніх, тоді до дру-
гих – це ж у селі! Тоді перерізали мій коровай і його 
коровай, дві половини склали докучі і зв’язали тим 
рушником, і передали тім людям [гостям та родичам 
з боку нареченої]. Розрізали на кусочки, подарили, 
роздали людям цей хліб, а тоді йдем ми з женихом і 
несем дві половини коровая сюди, до мене – у нєвєсти 
дарили впосля. На тому свайба кончилася. «Парубку-
вання» [в молодого]. Його гілки так само були з віняч-
чя. Те, що замітаєм у дворі. Обчухрується, остаються 
тільки палички, і тістом воно обгорнюється, і запіка-
ється на жаровні. [Чи робили «парубкування» з оче-
рету?] Ніколи. [Хто пік коровай?] Родина. Кого при-
глашали батьки. Рідні тітки. Раньше приходили шиш-
ки пекти й коровай тітки. В один день пекли і шишки, 
і коровай. У середу або в четвер, бо в суботу уже нада 
шишками кликать. Оце в середу начинали у всіх. Даже 
два дні пекли, як коли. Бо в печі, ну скільки там – со-
рок штук улазить, це я знаю. А гостей – п’ятдесят тут, 
п’ятдесят там, п’ятдесят шишок розвезли, покликали, 
да п’ятдесят треба подарувати. А тоді раньше і неза-
прошені люди приходили на свадьбу, тільки вони не 
сідали за столи, а  в дворі: танцювали, поздравляли, 
ніхто їх не вгощав. [Вони не ображались, що їх за стіл 
не запрошують?] Ні, не ображались, їх приходило до 
ста душ. Танцювали і то, як у мами були лишні шиш-
ки, вони набірали повен фартух, виходили і вгощали 
їх просто тими шишками  – тих людей, що вже при-
ходили незвані. А незвані люди всігда ходили, всігда.

КОРОВАЙНИЦІ [Хто пік коровай?] Могла вдова пек-
ти, бо бували вдови, особєнно послє войни їх було 
багато, а  місить  – не мали права. Уже вроблять, усе 
те робить – люба мала право. А місить запрошували 
тільки ту, яка у шлюбі і яка добре живе. Та запрошу-
вали саме главне виробить тісто. [Хто місив тісто?] 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
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хрещених]. [...] По кури не ходили. Ось, я знаю, і раньІхрещених]. [...] По кури не ходили. Ось, я знаю, і рань
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пля з м’ясом і там яка подлива. Тортів раніше не було. 
Водка з буряка. Оце як подарили в жениха, а  тоді ж ФВодка з буряка. Оце як подарили в жениха, а  тоді ж 
моя родина принесе мені снідать рано. Родина, не ді Фмоя родина принесе мені снідать рано. Родина, не ді- Ф-
вчата, з  дівчатами я попрощалася. Посилають саміх Фвчата, з  дівчатами я попрощалася. Посилають саміх 
достойніх дві пари, не більше. Чоловік і жінка. Вони Фдостойніх дві пари, не більше. Чоловік і жінка. Вони 
приносять холодцю тарілку. Раньше, кроме холодцю Фприносять холодцю тарілку. Раньше, кроме холодцю 
й картошки, не було нічого. То пиріжки, плачинда, Фй картошки, не було нічого. То пиріжки, плачинда, 

коровай, благословляють мене ним, і мене забірають 

Ф
коровай, благословляють мене ним, і мене забірають 
же ті люди, зо мною там хто йде. Ведуть мене до його. 

Ф
же ті люди, зо мною там хто йде. Ведуть мене до його. 
Я прийшла з тім коровайом туда. А тоді там перері

Ф
Я прийшла з тім коровайом туда. А тоді там перері
зали пополам той [хліб], що я принесла. Там уже він 

Ф
зали пополам той [хліб], що я принесла. Там уже він 
попрощався з хлопцями дома, і  хлопці пішли, пере

Ф
попрощався з хлопцями дома, і  хлопці пішли, пере
різали той другий коровай, і зранку дарують у женіха. Фрізали той другий коровай, і зранку дарують у женіха. 
Свайба раньше  – ніколи на перший день не дарили, ФСвайба раньше  – ніколи на перший день не дарили, 
всігда два дні. Поки ж доходять до одніх, тоді до друФвсігда два дні. Поки ж доходять до одніх, тоді до дру
гих – це ж у селі! Тоді перерізали мій коровай і його Фгих – це ж у селі! Тоді перерізали мій коровай і його 
коровай, дві половини склали докучі і зв’язали тим Фкоровай, дві половини склали докучі і зв’язали тим 
рушником, і передали тім людям [гостям та родичам Фрушником, і передали тім людям [гостям та родичам 
з боку нареченої]. Розрізали на кусочки, подарили, Фз боку нареченої]. Розрізали на кусочки, подарили, 
роздали людям цей хліб, а тоді йдем ми з женихом і Фроздали людям цей хліб, а тоді йдем ми з женихом і 
несем дві половини коровая сюди, до мене – у нєвєсти Фнесем дві половини коровая сюди, до мене – у нєвєсти 

Е
день людям, тім, що гуляли, а оці гілочки – молодім. 

Е
день людям, тім, що гуляли, а оці гілочки – молодім. 
Женіх – своїм хлопцям, а нєвєста – [дівчатам]. У його 

Е
Женіх – своїм хлопцям, а нєвєста – [дівчатам]. У його 
свій, а у мене свій [коровай]. Це тепер, бачу, один торт 

Е
свій, а у мене свій [коровай]. Це тепер, бачу, один торт 
на свайбу роблять, бо його роблять в ресторані. РозЕна свайбу роблять, бо його роблять в ресторані. Роз
дала я ті гіллячки, тоді рушником обмотують мені той Едала я ті гіллячки, тоді рушником обмотують мені той Екоровай, благословляють мене ним, і мене забірають Екоровай, благословляють мене ним, і мене забірають 
же ті люди, зо мною там хто йде. Ведуть мене до його. Еже ті люди, зо мною там хто йде. Ведуть мене до його. 
Я прийшла з тім коровайом туда. А тоді там переріЕЯ прийшла з тім коровайом туда. А тоді там перері
зали пополам той [хліб], що я принесла. Там уже він Езали пополам той [хліб], що я принесла. Там уже він 
попрощався з хлопцями дома, і  хлопці пішли, переЕпопрощався з хлопцями дома, і  хлопці пішли, пере
різали той другий коровай, і зранку дарують у женіха. Ерізали той другий коровай, і зранку дарують у женіха. 
Свайба раньше  – ніколи на перший день не дарили, ЕСвайба раньше  – ніколи на перший день не дарили, 
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Жінка. Тільки запрошені пекли. І  якщо приходить 
вдова запрошена, якщо вона вдова, то що, її нікуди не 
гукнуть? Це великий гріх. Вона рідна тітка. Ось у мене 
була рідна тітка, вона два годи пожила з чоловіком і 
осталася вдова, і всю жизнь прожила для своєї дити-
ни, заміж не виходила, стільки племінників, всі заміж 
ішли, вона приходила, всім помагала. Як я можу не за-
просить рідну тітку? Її запрошували, но тільки вона 
не заправляла [тісто], не замішувала, нічого, а вже ви-
робляла – готове їй подавали, вона готове виробляла. 
А так тільки запрошені приходили.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Чи ходили молоді на кладови-
ще в день весілля до могил своїх батьків?] У  суботу 
під’їжджають в самий перед на кладбище, покладуть 
на гріб шишку і хустку, а  тоді їдуть кликать. Беруть 
благословення і їдуть кликать. Забірає шишку й хустку 
хтось. Хто йде через кладбище і побачить. Це не гріх. Її 
ж нада забрать – а то що ж, собаки з’їдять. [...] [Як све-
круха зустрічала невістку?] Із хлібом на порозі. Мати 
сама, є  хрещений батько. Як батька нема, то заміняє 
хрещений батько. А як є, то батько. Мати й батько.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Поло-
жено, шоб виходить і гукать Мороза на кутю, але у нас 
ніхто не гукав. І я по радіо таке чула. Кутю варять два 
рази: перед Різдвом і перед Крєщениєм. Перша кутя – 
Багата, а друга – Голодна. Положено з пшениці варить, 
але я варю із рису, бо я вже пшеницю не вкусю. У мене 
нема зубів, шоб жувать. Кутю заправляли колись 
узваром, а заре і воду закип’ячу, шоб була солодень-
ка, або так рис посиплю сахаром і їм. Мак добавляли. 
Молоді і січас добавляють, а такі як я, то вже нічого 
не добавляють. Молодьож тепер і оріхи добавляють, 
і мак добавляють, і озюм добавляють. Це ж молодьож. 
У них є зуби, то пшеницю і варять, і добавляють. Бага-
та кутя, бо ж скоромне усе і ковбаса, а ця Бідна кутя, 
то уже пісна. На [Багату] кутю увечері їдять пісне, а на 
Різдво  – уже скоромне. Ніхто ніколи у нас не гото-
вив дванадцять страв. Варять кутю, печуть пиріжки 
з капустою, з квасольою. Вечерю должні діти носить, 
а взрослі должні кажде у кругу сім’ї сидіть. А на дру-
гий день усі ходять у гості. Вечерю носять хто кому 
хоче – батькам, кумам, хрещеній. Як несуть вечерять, 
то беруть кутю, пиріжки, і калач должен буть. А за це 
їм дають гостинці. Вони міняють тамечки і дають гос-
тинці. А забірає той, до кого прийдуть у останню хату. 
Мої діти як носили, то до баби йшли у останню хату і 
там уже оставляли.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Як 
хто у печі пече [паску], то вона буде висока, а як у ду-
ховці, то така. Я всігда у печі пекла, а прошлий год, то 
уже у духовці. Уже нема сили. Її мажуть пудрою, а доді 
ще сахаром таким сиплють.

ПОМИНКИ На поминки, як піст, то готують усе пісне, 
а  як у скоромні дні, то шо хоч. Раньше було тільки 
борщ, картошка, рис і кампот. А тепер як понаставля-
ють, то нельзя його ні поїсти, ні перещитать, шо там 
і було. І туди встромив ложку, і туди. Все починали, 
а  не подоїдали. Зараз дев’ять день не роблять обіду, 
а  так раз несуть гостинці, кому там мають, а  сорок 
день уже роблять. Півгода уже не роблять, а год уже 
роблять. Раньше усе робили: і дев’ять день, і  сорок, 
і півгода, і год. А тепер як заховають, сорок день і год 
роблять обід. Спиртне ставлять на поминки.

БАШТАНСЬКИЙ РАЙОН
с. Плющівка

Записала Г. Бондаренко 1993 р. у с. Плющівка  
Баштанського р-ну Миколаївської обл.  

від Півень Валентини Андріївни, 1925 р. н., 
Валяницької Олександри Михайлівни, 1922 р. н.,  

Станіслава Станіславовича, 1923 р. н., родом  
із с. Малий Кунинець Збаразького р-ну Тернопільської обл., 

Парафілової Ольги Хомівни, 1920 р. н.  
(у с. Плющівка проживає з 1932 р.), 

та Чигирин Любові Ісаківни, 1923 р. н.,  
родом із с. Зелений Клин Баштанського р-ну  

(у с. Плющівка проживає з 1951 р.)
СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На]   

Андрія вішали калиту. Пекли калату з маком, кусали, 
балабушки пекли для собаки.  [...] Свят-вечір  – варять 
кутю: пшениця, мед і вода, сушені вишні, ставлять на 
столі, сіно під скатерть. Сіно не викидали, считається 
свячене. Варили узвар. Картошка, цибулина, кутя. Ве-
черю не прибирали  – для покійників лишали. Ввечері 
колядують і діти, і дорослі. [...] Різдво – кутя, колядува-
ли. І євреї запрошували, щоб їм поколядувати, сильно 
запрошували. [...] Новий рік – так само кутя на столі, пи-
роги. [...] Третя кутя – перед Водохрещем. Воду святять 
на Водохреще. [...] Масляна – варять вареники і компот. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пер-
ший день посту – тільки перепічки з компотом. Велик-
день. Прикладали листочки до яйця. Вдома у нас на 
яйці писалось, хто вмів. [У] Чистий четвер пекли пас-
ку, в п’ятницю не можна було. Паску пекли з шишечка-
ми. Як в піч садити хліб або паску, то піч перехрести-
ти: «Господи, поможи!». Святили паску, сир (запікали 
з яйцями), сало, яйця, сіль. Святять ножа (від усього). 
Крихотки обов’язково підберать. Скорлупки свяче-
ні – курям. [...] Гостинець пастуху на Паску давали. [...] 
Юрія – ходили святити в степ жито, крашанки варили, 
хто хотів – паску пік. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Як ішли перший раз сіяти, брали з со-
бою хліб, свячену воду. Святили поле, читали молитву 
«Отче наш». Хліб ложили на полі. [...] «Борода» – по за-
кінченні жнив зав’язували вгорі квітами. Хазяйка і ха-
зяїн пролазили через «бороду», а потім дрепали серпом 
і сіяли зерном з того куща. [...] Коли будували хату, ба-
тюшка святив місце, ложили гроші під вугол, наверх – 
хрест і букет. Першими заносили в нову хату хліб-сіль.

НАЧИННЯ КУХОННЕ Од граду, грому [...] лопату і ко-
чергу навхрест перед порогом перед хатою кладуть, 
ставали на коліна і молились, шоб Бог тоту бурю по-
слав на ліси. 

с. Христофорівка
Записала Г. Бондаренко 1993 р. у с. Христофорівка  

Баштанського р-ну Миколаївської обл.  
від Таран Тетяни Яківни, 1924 р. н., 

та Хруставки Катерини Юріївни, 1914 р. н., родом 
із с. Дашівка Нижньо-Устрицького р-ну Дрогобицької обл.  

(нині – Республіка Польща, Підкарпатське воєводство,  
Бещадський повіт, гміна Устрики-Долішні) 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Озвар 
варили на Різдво, кутю з пшениці. Кликали: «Мороз, 
Мороз, йди до нас кутю їсти та не поморозь нам жита». 

БАШТАНСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua
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вив дванадцять страв. Варять кутю, печуть пиріжки 
з капустою, з квасольою. Вечерю должні діти носить, Із капустою, з квасольою. Вечерю должні діти носить, 
а взрослі должні кажде у кругу сім’ї сидіть. А на друІа взрослі должні кажде у кругу сім’ї сидіть. А на дру
гий день усі ходять у гості. Вечерю носять хто кому Ігий день усі ходять у гості. Вечерю носять хто кому 
хоче – батькам, кумам, хрещеній. Як несуть вечерять, Іхоче – батькам, кумам, хрещеній. Як несуть вечерять, 
то беруть кутю, пиріжки, і калач должен буть. А за це Іто беруть кутю, пиріжки, і калач должен буть. А за це 
їм дають гостинці. Вони міняють тамечки і дають госІїм дають гостинці. Вони міняють тамечки і дають гос
тинці. А забірає той, до кого прийдуть у останню хату. Ітинці. А забірає той, до кого прийдуть у останню хату. 
Мої діти як носили, то до баби йшли у останню хату і ІМої діти як носили, то до баби йшли у останню хату і 
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ка, або так рис посиплю сахаром і їм. Мак добавляли. 
Молоді і січас добавляють, а такі як я, то вже нічого 
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Молоді і січас добавляють, а такі як я, то вже нічого 
не добавляють. Молодьож тепер і оріхи добавляють, 
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не добавляють. Молодьож тепер і оріхи добавляють, 
і мак добавляють, і озюм добавляють. Це ж молодьож. 
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і мак добавляють, і озюм добавляють. Це ж молодьож. 
У них є зуби, то пшеницю і варять, і добавляють. Бага
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та кутя, бо ж скоромне усе і ковбаса, а ця Бідна кутя, 
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та кутя, бо ж скоромне усе і ковбаса, а ця Бідна кутя, 
то уже пісна. На [Багату] кутю увечері їдять пісне, а на Мто уже пісна. На [Багату] кутю увечері їдять пісне, а на 
Різдво  – уже скоромне. Ніхто ніколи у нас не готоМРіздво  – уже скоромне. Ніхто ніколи у нас не гото-М-
вив дванадцять страв. Варять кутю, печуть пиріжки Мвив дванадцять страв. Варять кутю, печуть пиріжки 
з капустою, з квасольою. Вечерю должні діти носить, Мз капустою, з квасольою. Вечерю должні діти носить, 
а взрослі должні кажде у кругу сім’ї сидіть. А на друМа взрослі должні кажде у кругу сім’ї сидіть. А на дру-М-
гий день усі ходять у гості. Вечерю носять хто кому Мгий день усі ходять у гості. Вечерю носять хто кому 
хоче – батькам, кумам, хрещеній. Як несуть вечерять, Мхоче – батькам, кумам, хрещеній. Як несуть вечерять, 
то беруть кутю, пиріжки, і калач должен буть. А за це Мто беруть кутю, пиріжки, і калач должен буть. А за це 
їм дають гостинці. Вони міняють тамечки і дають госМїм дають гостинці. Вони міняють тамечки і дають гос
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ли. І євреї запрошували, щоб їм поколядувати, сильно 
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СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ка, Великдень. Пекли паски, разноцвєтним пшоном 
украшали. «Різдво – із ковбасою, а Паска – із маслом». 
У  Чистий четвер пекли хліб, хто не міг  – в  п’ятницю 
ввечері, вдень – гріх. В суботу несли святити, до вечора 
ксендз посвятив паску, єйця, плесканка (з сира, краша-
нок; звили в марлю і притолочили каменем, а як паску 
виймали, то тоту плесканку  – в  пєц, то вона ставала 
така гарна, рожева).Святили сало, яйця, масло, паску, 
сіль, хліб (корові давали всігда). Свячене – щоб по землі 
не валялося, щоб не топтали. Даже крихти хліба соби-
рали, шоб не топтаться.  [...] В неділю вдосвіта батько 
порав худобу, йшли до церкви, обход навколо церкви. 
З церкви прийшли – батько різали наперехрест паски – 
потрохи корові, коням в стайні, тоді всі їли. А  після 
воду – на вечірню. А понеділок – знов у церкву. Старші 
жінки дівкам писали писанки в цей же день. На церкву 
на Паску пекли перепічку.

ПОСТУВАННЯ Вареники варили, заговлялись на піст. 
Піст – раньше в магазіні були сельодкі разні, масло по-
сне всяке. Раньше якось споконвіку каждий все споль-
няв, один одного понімав. Ви це спольняєте  – і  мені 
хочеться. Раніше ми говіли, сповідались, причащались.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ В голодовку ми як те-
лята йшли на степ і їли всяку траву: дерезу, молочай, 
кикіш, корінь бузини, стебла осоту, калачики.

ХЛІБ Вагани  – дерев’яні ночви для хліба. Хлібину, яку 
першою виробила, першою і садиш. Як садим, кажем: 
«Господи, благослови!». А як посадим: «Бог дасть!». Як 
вигорнем попіл, стараємся швидше посадить хліб, шоб 
на голу піч ніхто не зайшов. Батьки раньше різали хліб. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ «Дівування»  – гілляки обмотують 
тістом з цукром, ваніллю, жиром, печуть в печі круглий 
коровай з копійками. Вставляють гілки в коровай і при-
красять лєнтами, конхветами. Старша дружка розбіра, 
ламає і роздає гостям, як дарують. Шишки – гостям.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [На сватанні] старости несуть хліб, го-
рілку. Якщо згодна молода – хліб міняли. [Весілля.] [Коли 
від вінця приїхали,] вся рідня сиділа, а молода проща-
лась: кланялась тричі кожному з родини), а вони казали: 
«Най тебе Бог благослове!» – і клали їй хлібину на голову 
(хлібину передавали з рук в руки). [Хрестини.] Криж-
мо, кущатко хліба і п’ять чи десять копійок зав’язали в 
уголок. Розв’язували, як приходили од хресту, хрестили 
хлібом. З крижмою і хлібом приходять куми.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Подають гостинці, пря-
ники, цукерки. На хрестини готували кашу рисяну, 
борщ, капусту.

БРАТСЬКИЙ РАЙОН
с. Ганнівка

Записали О. Васянович та О. Таран  
1 листопада 2008 р.  

у с. Ганнівка Братського р-ну Миколаївської обл.  
від Будовець Таміли Яківни, 1937 р. н., 

Красножон Марії Антонівни, 1923 р. н.,  
Кияс Ольги Миколаївни, 1974 р. н., 

та Ковальчук Ганни Микитівни, 1933 р. н.
СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 

Андрія] [Хто пік калиту?] Чиясь мати чи дівчина. Або 
вона з матір’ю. Тісто розкатюють, а тоді прикрашали, 

разні фігурки робили і дірочку робили. До стелі при-
чеплять й дають рогача. А друга стоїть – наколоте сажі 
в тому. «Калито-калито, я тебе вкушу...» І їдеш верхи 
на тому рогачі. Під’їжджаєш – і як засміялася чи за-
сміявся, – значить, мажеш квачом, а як вкусив, то ні. 
Так розважалися. На кутю мочили пшеницю, сипали 
її у таку невеличку торбинку. Вона так не підсохша і не 
мокра, і ото качалкою або чим стукали по тій торбин-
ці. Та руда корочка геть ізлазила. Тоді її замочували, 
заливали і ставили варить, тільки вона не мішалася. 
Зварили. Тоді товкли мак, розводили його з медом. 
Ставили на покутю озвар оддєльно у горшочку.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ки обично печуть у Чистий четвер. От моя мати ніко-
ли у п’ятницю хліба не пекла. Тільки в рідких случаях. 
І я стараюся у п’ятницю не пекти. Не знаю чого, але 
і я не печу. Паска должна буть повише. Це залежить 
од печі. Пшоно у разні краски красять і прикрашають 
паски. А то ще взбивають білок з сахаром і тоді ізма-
зують верх паски.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ На Паску святить беруть паску, 
яїчка, колбаску і  катлєтку, і  даже горілочку беруть. 
Сіль беруть і ножика беруть. Яїчка фарбами красять. 
Тополю заварюють, гілочки тополі – вони ж тоді такі 
красиві – не то зелені і не голубі. Якісь такі красіві по-
лучаються. Я разом із гіллячками варю яічки. Як при-
йдуть із церкви, то сідає вся родина, світиться свічка, 
ставиться свячена водичка (можна і на Паску посвя-
тить). Тоді сідає вся родина до столу. Самий перед 
їдять яєчко. Буває, шо старі люди одне яєчко ділили 
між усіма, а тепер каждому по яїчку. Їдять усе свячене, 
а потім уже все друге, а тоді уже оддихають. А тоді у 
часов десять-одинадцять уже начинаються путєше-
ствія. Родичі до родичів ідуть. «Христос воскрес!» 
І понеслась. Як христосуються, то цілуються.

ПОМИНКИ Коливо  – перва страва, яка должна буть 
на столі. Тоді варять борщ, друге варять – чи карто-
шку, чи макарони там, з котлєткой, з м’ясом, з подлів-
кой. Як піст, то нада пісне готовить. А теперішнього 
врем’я – нє, зараз же не признають. Главноє, должно 
бить коливо. Одварюється рис у воді, без жиру, без 
нічого, промивається, щоб він же ж склеєний не був, 
розсипався. А тоді робиться сироп – основне мед, і по-
ливають. І канфєтами украшають навхрест. На друге, 
єслі є картошка, варять картошку. Раньше холодець 
варили. Зараз  – чуть свадьбу роблять. Не годиться. 
А вообщє положено три страви на столі – перше, дру-
ге і компот. І чи пряники ложать до компоту, чи що. 
Як дід умер, невістка каже: «Ми всі браття і сестри, то 
з однієї миски там учотирьох чи [у]трьох їжте, а тоді 
далі положуть». А тепер попривикали – кажному, як 
неначе гидує. Чого ж батюшка, як причащає, тисячу 
людей, і ложечку оближе, і іде. Рано несуть [сніданок 
покійному]. Снідать же ж нада понести! Несуть, там 
чи три чоловіки, чи чотири. З  родичів ідуть. І,  зна-
чить, вип’ють потрошку, ну так, як замісто його, і по-
ставлять, як нема, а як є хто там, на гробах, – оддають. 
А то ставлять – там трошки повипивають і з’їдять там 
ковбаси трошки чи що. Коли оце на столі канхвети, 
свячені тарілки, чимало, – на гроби беруть. Тоді ж ото 
в платочок висиплеш й оддаєш, воно свячене все.

КОРОВАЙНИЦІ [Хто пік коровай на весіллі?] Жінки, які 
не розходилися. [Чи могли вдови пекти?] Ні. Тільки ті, 
що жили з чоловіками хорошо. Ті пекли лежні, коровай.
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на голу піч ніхто не зайшов. Батьки раньше різали хліб. Фна голу піч ніхто не зайшов. Батьки раньше різали хліб. 

вання»  – гілляки обмотують Фвання»  – гілляки обмотують 

Сіль беруть і ножика беруть. Яїчка фарбами красять. 

Ф
Сіль беруть і ножика беруть. Яїчка фарбами красять. 
Тополю заварюють, гілочки тополі – вони ж тоді такі 

Ф
Тополю заварюють, гілочки тополі – вони ж тоді такі 
красиві – не то зелені і не голубі. Якісь такі красіві по

Ф
красиві – не то зелені і не голубі. Якісь такі красіві по
лучаються. Я разом із гіллячками варю яічки. Як при

Ф
лучаються. Я разом із гіллячками варю яічки. Як при
йдуть із церкви, то сідає вся родина, світиться свічка, 

Ф
йдуть із церкви, то сідає вся родина, світиться свічка, 
ставиться свячена водичка (можна і на Паску посвяФставиться свячена водичка (можна і на Паску посвя
тить). Тоді сідає вся родина до столу. Самий перед Фтить). Тоді сідає вся родина до столу. Самий перед 
їдять яєчко. Буває, шо старі люди одне яєчко ділили Фїдять яєчко. Буває, шо старі люди одне яєчко ділили 
між усіма, а тепер каждому по яїчку. Їдять усе свячене, Фміж усіма, а тепер каждому по яїчку. Їдять усе свячене, 
а потім уже все друге, а тоді уже оддихають. А тоді у Фа потім уже все друге, а тоді уже оддихають. А тоді у 
часов десять-одинадцять уже начинаються путєшеФчасов десять-одинадцять уже начинаються путєше
ствія. Родичі до родичів ідуть. «Христос воскрес!» Фствія. Родичі до родичів ідуть. «Христос воскрес!» 
І понеслась. Як христосуються, то цілуються.ФІ понеслась. Як христосуються, то цілуються.

ПОМИФПОМИ

Е
од печі. Пшоно у разні краски красять і прикрашають 
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од печі. Пшоно у разні краски красять і прикрашають 
паски. А то ще взбивають білок з сахаром і тоді ізма

Е
паски. А то ще взбивають білок з сахаром і тоді ізма
зують верх паски.

Е
зують верх паски.

Ч ЕЧЕ ЕЕНН ЕННЯ ЕЯ Е СТРАВЕ СТРАВ На ПЕНа П
яїчка, колбаску і  катлєтку, і  даже горілочку беруть. Еяїчка, колбаску і  катлєтку, і  даже горілочку беруть. 
Сіль беруть і ножика беруть. Яїчка фарбами красять. ЕСіль беруть і ножика беруть. Яїчка фарбами красять. 
Тополю заварюють, гілочки тополі – вони ж тоді такі ЕТополю заварюють, гілочки тополі – вони ж тоді такі 
красиві – не то зелені і не голубі. Якісь такі красіві поЕкрасиві – не то зелені і не голубі. Якісь такі красіві по
лучаються. Я разом із гіллячками варю яічки. Як приЕлучаються. Я разом із гіллячками варю яічки. Як при
йдуть із церкви, то сідає вся родина, світиться свічка, Ейдуть із церкви, то сідає вся родина, світиться свічка, 
ставиться свячена водичка (можна і на Паску посвяЕставиться свячена водичка (можна і на Паску посвя
тить). Тоді сідає вся родина до столу. Самий перед Етить). Тоді сідає вся родина до столу. Самий перед 
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ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай – круглий з діркою, а ле-

жень  – довгий, так, як ми тепер кажемо «батон», 
тільки ширший. І  тоді тісто розкачували. І  робили, 
прикрашали тістом. Різали тісто – косинці. Так, як на 
шишку, тільки в шишки здорові ці [зубчики], а це – 
дрібнесенькі. І  на шишки. Гроші туди встромляли. 
[Шишки пекли одночасно з короваєм?] Ні. Коровай 
на тижні пекли  – вівторок, середа, четвер. Коро-
вай у п’ятницю не пекли. Аби не в понеділок і не у 
п’ятницю. Коровай – у нєвєсти, а в жениха – лежень 
і в нєвєсти – лежень. Спекли – ставите навпроти же-
ніха й нєвєсти, а сюди – деревце. У дружки – лежні. 
А в коровай ставили літру водки чи вино. [Це нази-
валося] «дівування». І  закрашали його, щоб красне 
було. [Коли ставили горілку?] У суботу. І вона стоя-
ла. Ця калина, дві ложки і дві бутилки зав’язувалися 
разом лєнтою красною і стояли. [...] Нєвєста ходила 
з дружками, старша дружка іде, ще й попереді, шиш-
ки. Це, кажем, до ціх: «Просим на весілля», – і даємо 
шишку. [Одну шишку на родину чи кожному?] Одну. 
І далі йдеш. Дружки йдуть, співають. [Чи молода несе 
коровай, коли йде до молодого?] Несе з собою, а леж-
ні остаються у батьків.

ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН *
с. Лупареве
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ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Що садили на городі?] Раньше кар-
тошка, буряк, ше як морква є, то це празник. Карто-
шка й буряк, десь кукурузки, як хто розживеця та 
посадить, виломає та зварить  – це був празник.  [...] 
Десь в кого виноград  є, десь дерево якесь фруктове, 
оце таке. Ну, яблуки, груші і абрикоси, оце вишеньки 
ше десь так. А патом уже пізніше, тоді вже якось ста-
ли туди привозить, ті – туди, там десь хтось закупить. 
Уже я замужом була, так уже мій брат поїхав, їздили у 
савхоз, в савхозі сад садили, то я його папросила, то 
він мені привіз четири деревинки: адну грушу, адну 
яблоко і то абрикос  – це дефіцит й дорого тоді ше 
було. Отак. Це у питовник – це вже був шійсятий рік. 
[Чи робили крохмаль з картоплі?] Тоді, мабуть, крох-
малу не було. Нє, тоді не було, ті годи після войни не 
було, а тоді вже, як пізніше, то де мельша картошечка, 
помили та перемололи на м’ясорубку або на тьорку 
потерли, ну шо, як хто міг. Потерли у воду, воно сяде-
ця, легенько зілеш, оп’ять паразмішуєш, шоб вже ж не 
був він [крохмаль] грязний, оп’ять размішала-размі-
шала, вода ссілася, водичку зливають, а крохмал тоді 
разтеляєш, сушиш. [Це пізніше його почали робити?] 
Ну, уже була картошка. [...] Тоді клубніки, мені каже-
ця, й не було. Персиків – це рідко було, а це абрикоси, 
груші, яблука. [Як їх зберігали?] Сушили. От ранче ж 
не канцервирували нечого, а  сушили. [Коли почали 
консервувати?] Та це вже коли там, варення начали 
варить і все. А ранче – я знаю, шо ми дітьми були, так 

* 

дині даже варили і оце парізали, пасушили їх або по-
різали так, і то воно кипить довго, сахарю ж не було. 
Я вже пішла на работу, півкила сахарю за місяць за-
робила – шо можна з його наварить? А то ше той саха-
рин був – купляли порошочки, і то – замісто сахарю, 
отаке тоді. [Дині варили] на зіму, як варення просто, 
осьо паабрізали па того, вана сладка, і  воно ото ки-
пить-кипить, а тоді вже ж на хліб мазали і все. Ранче ж 
не було, не закрутювали, нечого такого не рабили. Те-
пер, бач, і кавуни варять. Я сама не варила, а кажуть, 
очень харашо. Даже оце кавун. Порізать шкору цю і 
так несильно обрізать, і порізать міленько, ну її нада 
довго очень варить, туди трошечки сахарю і варить па 
вкусу, хто як люби. Очень хароше, ну я не робила та-
кого. [Що готували з гарбузів?] Гарбузова каша. І «ка-
баки» кажуть, і «гарбузи». Каша, плациндрі ше пекли. 
Місять отаке тісто прісне і разкачують корж, і гарбуза 
кладуть, можна туди, ранче пасльон ше ми рвали – це 
нам не було просвітлої години в неділю, вроді гріх таке 
робить, а все пасльону нарвали, насушили, папарили 
і в гарбуз паклали, та тоді так в чотири злажуєця і пе-
чеця. То шо нада, ше як є сметана або сливки. А ранче 
й так їли. [Паслін –] таке міленьке, як виноград, ран-
че ж воно в степу, не висапували його – це в нас тут 
була осьо та бавовна, так спеціально оставляли, їли, 
тоді на зіму насушить можна було його.  [...] Након-
цервирували і наварили варення, все єсть: і клубніка, 
і вишня, і черешня. Кампоти, все вариця і все у погріб 
носять. Все є, а тоді ж такого не було. [...] [Де зберігали 
їжу, коли не було холодильників?] В падвалах. Мясо 
консервували і сало тоже засолювали, у бутильки за-
кривали. Сало умокали та закривали. Но шось воно 
мені не дуже. І  праварювали в дуже сольоній воді, 
і вимочували. Мама, наприклад, раньше були зими не 
такі, як тепер, вана брала це у короб, нашпиговувала 
із соллю. Вано зберігалося. Витягали тоді, вана робила 
такий корж, обмазувала його і в духовкє запікала.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ До Нового году, це ше до Ро-
жєства, – це ше хоть суп, та хоть шо є, та є. А після 
Нового году, ой біда, вже так скрутно було. У нас був 
такий кальзан на відро, і  це мамка пішки йде аж в 
город, і в городі купи крупи там якої-небуть, і це на 
відро. Там не то висівка, не то крупа, не то шо, ба-
ночка півлітрова оце висипа  – баланда, тепер соба-
ки, свині луче їдять, чим ми тоді їли. І  то не дають, 
в мене менша мисочка, а в Колі більша мисочка, хоть 
би того та дали більше, хліба отакі грамульки. Ну ми 
пухлі не були. А то ж батько пришов, батько вилічив-
ся, тоді пішов, у нас такий був – рибальство отаке, то 
десь вже – сапачі. Ви знаєте, шо таке сапачі? Ну таке, 
як судачок отако-во, ну трошки більше і таке калюче 
страшне. І ото два-три рази перемелювали, то ж нічо-
го не викидали так, як тепер: мелка тюлька – та й ви-
кинули. Тоді – нє. Оті сапачі тіки можна було взять, 
перемелєця раз-два на м’ясорубку, там шо вже  є, 
якась крупичка трошки, і так їли. Варили. Робили як 
катлєтки, і то ше обжарувать не було на чому, як ото 
у печі, та й зварили і всьо. Ото з усім: і галовки там, 
і  все, і  то разів два-три перемелювали, шоб не таке 
калюче було, як їсти хочеш все підряд. Не було ха-
рошого нічого. [Як раніше зберігали м’ясо?] Та оце ж 
уже пізніше було, як порося можна було держать, і то 
налоги платили за його, то це були такі бонки ранче, 
як то повидло або томати, і то-то баник то купляли, 

ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН
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посадить, виломає та зварить  – це був празник.  [...] 
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посадить, виломає та зварить  – це був празник.  [...] 
Десь в кого виноград  є, десь дерево якесь фруктове, ІДесь в кого виноград  є, десь дерево якесь фруктове, 
оце таке. Ну, яблуки, груші і абрикоси, оце вишеньки Іоце таке. Ну, яблуки, груші і абрикоси, оце вишеньки 
ше десь так. А патом уже пізніше, тоді вже якось стаІше десь так. А патом уже пізніше, тоді вже якось ста
ли туди привозить, ті – туди, там десь хтось закупить. Іли туди привозить, ті – туди, там десь хтось закупить. 
Уже я замужом була, так уже мій брат поїхав, їздили у ІУже я замужом була, так уже мій брат поїхав, їздили у 
савхоз, в савхозі сад садили, то я його папросила, то Ісавхоз, в савхозі сад садили, то я його папросила, то 
він мені привіз четири деревинки: адну грушу, адну Івін мені привіз четири деревинки: адну грушу, адну 
яблоко і то абрикос  – це дефіцит й дорого тоді ше Іяблоко і то абрикос  – це дефіцит й дорого тоді ше 
було. Отак. Це у питовник – це вже був шійсятий рік. Ібуло. Отак. Це у питовник – це вже був шійсятий рік. 
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тошка, буряк, ше як морква є, то це празник. КартоМтошка, буряк, ше як морква є, то це празник. Карто-М-
шка й буряк, десь кукурузки, як хто розживеця та Мшка й буряк, десь кукурузки, як хто розживеця та 
посадить, виломає та зварить  – це був празник.  [...] Мпосадить, виломає та зварить  – це був празник.  [...] 
Десь в кого виноград  є, десь дерево якесь фруктове, МДесь в кого виноград  є, десь дерево якесь фруктове, 
оце таке. Ну, яблуки, груші і абрикоси, оце вишеньки Моце таке. Ну, яблуки, груші і абрикоси, оце вишеньки 
ше десь так. А патом уже пізніше, тоді вже якось стаМше десь так. А патом уже пізніше, тоді вже якось ста
ли туди привозить, ті – туди, там десь хтось закупить. Мли туди привозить, ті – туди, там десь хтось закупить. 
Уже я замужом була, так уже мій брат поїхав, їздили у МУже я замужом була, так уже мій брат поїхав, їздили у 
савхоз, в савхозі сад садили, то я його папросила, то Мсавхоз, в савхозі сад садили, то я його папросила, то 
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із соллю. Вано зберігалося. Витягали тоді, вана робила 
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із соллю. Вано зберігалося. Витягали тоді, вана робила 
такий корж, обмазувала його і в духовкє запікала.Мтакий корж, обмазувала його і в духовкє запікала.
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Ф
була осьо та бавовна, так спеціально оставляли, їли, 
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Ф
цервирували і наварили варення, все єсть: і клубніка, 
і вишня, і черешня. Кампоти, все вариця і все у погріб Фі вишня, і черешня. Кампоти, все вариця і все у погріб 
носять. Все є, а тоді ж такого не було. [...] [Де зберігали Фносять. Все є, а тоді ж такого не було. [...] [Де зберігали 
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робить, а все пасльону нарвали, насушили, папарили 
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і  це піджарюєця  – це зарізали порося і це розділи-
ли: сало в  мішку, пересалив батько зав’язали. І  не 
так почом зря, як щас осьо насипали – їж що хочеш, 
нє, а  пайка получив  – з’їв, наївсь  – не наївсь, всьо. 
Тепер халадільнік, тоді пожарене це мнясо, мамка і 
сальца туди жарить, і  воно кипить, зав’язали бома-
жечкою, і стоїть, і не дай Бог шоб хто взяв. В нас ше 
батько болів, він ранєний був, не дай Бог – і терпіли. 
А оце оставили на Рожество, поїли, всьо, а це на Пас-
ку оставили сало, мняса, нехто неколи не візьме. [...] 
[Як зберігали молоко, щоб воно не скисало?] Кушини 
ставили у погріб, ранче в кого є погріб, то погріб, а в 
кого немає, то так поставили ось на ніч, зверху зібра-
ли, те скисло, та поїдали. Тепер же ж не купиш. Я вже 
осьо була замужем і то – ага, зарізали ми парася, всім 
родичам: брату, сестри там, всім па кусочку, ну як, 
свіже ж, крав’яночок наробили. Вони ріжуть – вони 
мені. А тепер дивіця, зарізали, продали і всьо, зуби на 
полицю, купляють хто на шо. От як. [Як часто раніше 
різали поросят?] Та нечасто. Я, например, як ше було 
такі годи, то тоді вопше не продавалося, рідко хто. 
Осьо – це ці дядьки, шо були в їх мельнички ці, шо 
мололи, то в їх уже того невеличке там викрутять, то 
ті даже могли продавать сало тіки, мнясо – вже для 
себе. А так я не помню, шоб люди продавали, – це в 
город їздили там. [Які рідкі страви готували?] Борщ, 
суп. Галушки й затірка – ми тіки й жили, це тіки як є 
мука. Затірка  – це тако вадою паливають, пасолили 
трошки і ото качають, і  такі галешки. [Чим затірка 
відрізняється від галушок?] Нечим, тіки ж то те ка-
чаєця і таненьке таке, а  це кругленьке, хто як люби 
ше: хто любить, шоб крупна затірка була, а хто – ма-
леньку. І малошне варили, і таку. [Які були галушки: 
рвані чи різані?] Мамка всігда робила: оце тоненько 
качає і то рве – оце такі галушки. А я як уже пішла на 
роботу в дом пристарєлих, так там уже товстенько 
тако рвали, шоб скоріше, бо там вже воно сто піді-
сят душ. Правда, картошку кидали, а тоді ж картошки 
лишньої не було, затірку накатать. Лапшу ше качали. 
Робили лапшу харошу. Ну як – мука, пасолили, є яїч-
ки, то на яїчках робили, очень хароша, тодє розка-
тювали тоненько і сушили. Пасушили, а тоді різали 
міленько і тоді досушували, воно так уже буде лежать 
днів два чи скікі там. Лапшу й бабку робили з лапші 
і все. [Що таке «бабка»?] Лапшу зварили, адцідили і 
яїчка, і тоді шось там ставлять у плиту чи в духовку, 
в кого є, воно запечеця, і то шо нада, щас «запікан-
ка» кажуть. В  нас була називалась «бабка». [Як го-
тували борщ?] Борщ: картошка, як є, капусту клали, 
а нема, то й так буде, зажарювали, помидори і всьо, 
було мнясо – кидали. [Як робили засмажку?] Цибу-
лю  ж тре’ пожарить, а  тоді памидори, моркву, єслі 
єсть. Розжарювать. [Чи додавали в борщ червоний 
буряк?] Як хто люби, хто люби сладким, хто люби з 
краснім буряком. Красні і сладкий [буряк], а пізніше 
вже були і кармаві, ну тут такі були, а тепер нема та-
ких буряків, чого так – я не знаю. Ми як робили на 
степу, так оце сахарний буряк обрізаєм, а для скатини 
нада, та там отакі буряки, як начнем їх... А  тепер я 
не бачу таких буряків, і в городах були такі буряки, 
а щас такі нитяні некудишні. Борщ не може буть без 
буряка, то капусняк. Да, то вже капусняк: картошка, 
капуста, ше  й трошки крупички якої  – пшоно або 
рис, ну хто як з чим люби. Тепер уже як хто люби, так 
готовлять, а ранше... [Чи квасили буряки на борщ?] 

Нє. Ранше в погріб. Осінь – в погріб буряки знесли, 
засипали, і  морква, як  є, засипали, капуста там все 
лежить, і  адна діжка з огірками квасиця. Засипали 
земльою або піском, шоб воно не в’яло. Зрізали [ка-
пусту], як ше перві годи, так не дуже капусти багато 
садили, а тоді вже кажде садить, а на неї шось пона-
падало. [Чи обов’язково було додавати в борщ помі-
дори?] Абизатєльно, помидори квасили: одна діжка 
стоїть з помидорами, а одна – з огірками. А тоді, вже 
я помню, так оце в діда були яблуки, і це такі средні 
яблучки, і в торбу, і ту в помидори, вони тоді проква-
сяця. Це на Рожество все готовилось. І капусту вже 
тоді пізніше, раньше не той, а  тоді пізніше квасили 
капусту, купляли оце і квасили. [У борщ кидали сві-
жу капусту чи квашену?] Яка є: єсть свіжа – кидали 
свіжої, а нема – так кислої. [Чи кидають зараз кислу 
капусту в  борщ?] Як хто люби. [Чи варили зелений 
борщ?] Було, замісто капусти клали щавель. В  мене 
дід любив їсти такий борщ: буряк покришила, кар-
тошка, а замісто капусти щавлю побільшенько, яїчок 
наварю. Варила круто [яйця], поріжу і так кидали. 
[Чи варили борщ із кропиви?] Нє, як раньче після 
войни, яка трава перва наросла, таку й нарізали, так 
ту й варили і їли, або це десь шось як ото цвіте, акацію 
з гілками їли, це страшне шо, ну не було шо їсти – ми 
галодні були і довго, отоді вже такі годи пішли, оце до 
Рождества ше у каждого шось єсть, а вже після Рож-
дества, весна підходить, і всьо – зуби на полицю. [Чи 
варили холодець?] Холодець варили, єслі з чого єсть, 
ну ранче із пітухів більше, як є. К празнику [варили 
холодець], а тепер можна наварить в любе время, те-
пер ж ж без проблєм. [...] [Чим відрізняється суп від 
юшки?] Юшка ж з рибою. Або з мнясом юшку варять. 
А суп шо – картошка та, ну хто люби, рису вкине або 
пшона. Крупу. Ранче ж такого не було, а січас варять 
мнясо, хто люби канєшно, ось курине мнясо пракіпі-
ло, витягають мнясо і варять рибу, яка в кого вже там 
єсть така юшка. Юшка, уха. [Як часто готували уху?] 
Як є риба, то гатовили, ранче ж можно було і дешев-
ше купить [рибу]. В мене батько трошки рибалив. 

СТРАВИ З РИБИ Ми більш рибою, в  нас річка, риби 
було, і самі ходили, була така таранєчка і то верховод-
ка, і то наб’ємо, і наварим, і нажаримо, і салили. Соли-
ли тараньку. Да хто може, хто одварювали, а хто посу-
ши та так. А соль їздили туди до моря десь привозили, 
купляли соль. Як упіймаєш там десяток рибин ,то шо 
ти там будеш, зжарив, то зварили, то там витягли та 
з’їли або посалили та витягли  – одварили картошки 
та й... Ранче ж не було такого нечого. Суп з рибою і 
борщ з рибою, ранче було це. Ранче судаки були, от 
вона менченька не кастлива ж, судак. А тепер папро-
буй купить судака, може, в городі й де єсть, в нас осьо 
скікі то нема судаків. Катлєти робили хароші, ну це 
тіки хто рибалив, той міг. 

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Порібрини – ну та 
скікі ж там того мняса, поросят великих не держали, 
а це порібрину батько порубає міленько і це під сало 
засолив, і аж до Паски. На Паску празник, Паска, Про-
вода – оце тоді їли. Ковбаси робили. От ранче всі киш-
ки начинялися – ковбаси, кров’янки, ну кров’янки не 
заливали, а  ковбаси, оце оставили на Рожество, оце 
все. [Як робили ковбасу?] Мнясо од ляшки, мнясо од 
шиї – обрізали, косточки там поварили в супі, пооб-
різали, начинили, і це ж в салі, і в каробку ту. Кров жа-
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ки, то на яїчках робили, очень хароша, тодє розкаМки, то на яїчках робили, очень хароша, тодє розка
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Ф
суп. Галушки й затірка – ми тіки й жили, це тіки як є 
мука. Затірка  – це тако вадою паливають, пасолили Фмука. Затірка  – це тако вадою паливають, пасолили 
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Рождества ше у каждого шось єсть, а вже після Рож
дества, весна підходить, і всьо – зуби на полицю. [Чи Фдества, весна підходить, і всьо – зуби на полицю. [Чи 
варили холодець?] Холодець варили, єслі з чого єсть, Фварили холодець?] Холодець варили, єслі з чого єсть, 
ну ранче із пітухів більше, як є. К празнику [варили Фну ранче із пітухів більше, як є. К празнику [варили 
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Рождества ше у каждого шось єсть, а вже після РожЕРождества ше у каждого шось єсть, а вже після Рож
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рили зразу, [додавали] часник. Гречки тоді не було – 
це вже коли гречка ось появилась. [Коли з’явилася 
гречка?] Вже год десять, мабуть, і єсть, зразу потрохи 
була, тепер уже куча в магазіні, аби гроші були. Може, 
де й була, або привезлі, і раз – розхватали, а щас вона 
вже лежить. Так все привозне. [...] Як батько прийшов 
та рабив в домі інваліда, так ми – це як єсть, канєшно, 
десь яйце, і  то малачка візьмем, і  ото так, як ото на 
блини, калотиця – то в кишки наливали. Так рабили, 
а гречкой, ну це вже ці годи осьо сімдесяті, може, на-
чиняв хто, хто як хоче, тепер кажде собі. [Чим начиня-
ли шлунок?] Начиняли салом, мнясом, пригнітювали 
його. [Називали] «ковбик». Із галави обрізали, у пли-
ті запікали, вже пізніше, канєшно, ото як дрова і тоді 
вже уголь появився, тоді вже... Пригнітили. [...] В нас 
коптілка хоть і була, ну хто робив там або начальство 
більш, то коптили, а  мамка, например, в  нас так усе 
ляшку одрубує задню і це нашпиговує її, і в соль кладе, 
і це чи сутки, чи двоє воно ото постої, а тоді витяга-
ють його і місять корж, вже ж мука була, абліплюють 
і в духовку, і то спечеця, то вельми довго печеця, тоді 
воно вкусне, хароше. Це корж одкинеця, а те вкусне 
очень. І кавбаси, і сало, і все роблять. [...] [Чи полюва-
ли на диких тварин?] Да охотників було багато ранше, 
ружжя покупляли. Зайців у нас було багато, лисиці 
були, були качки – стреляли. Було багато в нас, а тепер 
повистрелювали все, нема нечого. Тепер повибивали 
все, тепер і ружжьо є, і налоги, тоді ж не було цього. 
А було батько піде – вбив зайця. З ружжя. Багато було 
в нас охотників, тепер наче і не чуть, шоб там хтось чи 
вбив, чи шо, ранче ж їздили туди до моря десь, це ж 
опреддєльонне число було, і  це об’являють охотни-
кам, і вони їдуть, і стріляють. А щас – я й не чую, чи 
воно є. [...] [Чи коптили рибу?] Тоді не каптили, а вже 
пізніше каптили люди, хто хотів осьо, і купляли, були 
такі люди, шо купляють. Нада все вміть. В нас рибза-
вод багатіющий був, з  Маскви приїжджяли па рибу, 
в нас риба славилась. Взяли развалили. [...] Ранче були 
в баби такі кушини, і  це вона утром встала, зібрала 
зверху ту сметану, тоді я с  удовольствіям помогала. 
Це кушин, і  робили  – така кардонка і дірочка посе-
редині, а зверху туто, і це сидиш б’єш то, покамісь не 
буде масло. Збивали сметану, збили, і то так вона вже 
намаже мені кусочок хліба за те. [Як робили сир?] Ну, 
сир же ж, скисло – у ворочок отцідили – торба така. 
Аткинули, воно атскоче на сонці, тоді кидаєця у тор-
бу, тоді пригнітюєця, як трохи стікло, тоді гніт нала-
жуєця, і буде сир. Сировотку, як в кого є поросята, то 
й сировотку, а  нє, то більш самі попивали так. Самі 
пили. [У  які страви додавали сироватку?] Ну, олад-
ки, блини, зелений борщ, то тоді на сировотки там чи 
кисле молочко, чи шо. [...] З молока, як держали каров 
кались, рабили і бринзу, заправляли. І  на сепаратор 
віяли і сливки, і творог атдєльно. І даже твердий сир 
із творогу ми варили. Це малако свіже закипає і ще й 
яєчко б’єцця, знаю. Я вже забула, ще десь є і записано. 
Це творог кидаєш, і воно кипить там два часа, а тоді ж 
витягаєш, у марлічку, на трушляк. І так з нього форму 
зробиш, і під гніт – і то шо надо, твердий сир. [Чи ро-
били затірку?] Це дуже моя мама любила. Я не дуже по 
затіркі. А раніше вона так її якось збризкає, викачає, 
шо вона така-во, одна до одної. А в мене не така. В нас 
це було перше блюдо. І з молоком робили ту затірку, 
і  з зажаркою. Даже як не було муки, то даже качали 
з картошки, з крахмалу.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Чи продавали 
хліб з кукурудзи?] Продавали і пекли самі, як оце ку-
курузу давали, то сушили. Уже було то такі мельніч-
ки, і то подерем на ту мельничку, мамка просіє – сито 
там яке було. То мелайники – це ж були празники, як 
мелайники – пирожні такі. [Із кукурудзяного борош-
на?] Кукуруза і, як є, яїчко, або в когось папросим си-
ровадочки, своєї карови не було, то заколотили так, 
спекли, у плиті бур’яном натопили. А то каши нава-
рили кукурузяну, та й пашов. [Які страви готували із 
пшона?] Кашу. Кашу клали в  супи, курчат кормили. 
[Готували рідку пшоняну кашу?] Як хто люби: хто 
люби круту, хто люби рідшу. [Чи варили ячмінну 
кашу?] Ячмінь нада вперед, ранче ж були такі ступки, 
і то на ступку отак. [Ступки були ручні чи ножні?] На-
гами, да в ямі така дірка, і так того туди сиплять, і то 
товчуть так, ногами товкли. Та й тепер же ж ячмень 
осьо-сьо, Юля любить, так часто варимо кашу, вона 
в городі купляє ячмень такий обшолушений.  [...] Го-
лубці вже давно роблять. Голубці то така страва, шо... 
[У яке листя завертать начинку?] Так шоб рівненьке, 
тоненьке. Капусту листочки, а тоді фарш роблять, як в 
кого є мнясо, рис. Як хто люби – можна з любої крупи 
зробить. В нас в сім’ї їдять галубці «ліниві» – я кришу 
капусту, абикнавенну капусту, тоді сиплю рис, є мня-
со – кладу мнясо, нема мняса – зажарочку, цибульки 
побільше, моркви побільше, пережарила, памидорів, 
роблю підливку, голубці заливаю, і воно паманеньку 
тушиця-тушиця. Голубці, тіки шо не крутєні, а «ліни-
ві», вони так і називаюця. Як хто робить, тепер ось на 
гуляння роблять і голубці із винограду. [Чи готують 
«ліниві» вареники?] Вареники тіки з сиру можна «лі-
ниві» робить. Роблять. А осьо у садіку ж не розріша-
ють такі вареники, а тіки «ліниві» нада. І мала прийде 
часто й густо, каже: «А ми їли вареники». А мені так 
луче нравиця, як таких наліпимо ми дома, а вона в са-
діку, їй луче такі нравляця. [...] Млинці часто печемо, 
в нас люблять, ми варення із айви, і  сметана другий 
раз є, а другий раз нема, ну тепер уже часто привозять. 
А так варення єсть, блинів напекли, та й пошов. [Як 
млинці печуть?] Яїчки разкалатив там, малачко ка-
нєшно, а нє, то й на вадє, а більше яїчок разколотила, 
напекла. Тонесенькі [млинці]. А тепер на гульню ро-
блять із мнясом. [Як називають млинці, у які заверну-
то начинку?] Кажуть «налісніки». [Чи пекли пухкіші 
млинці?] То-то вже ж «олядки» називаюця. Там нада 
кислоту, соду – воно тоді пухкеньке таке. Молоко, си-
ровотка. Оладок не напечеш на ваді, а блинці можна 
напекти. [...] [Чи робили пампушки?] Аякже, пампуш-
ки це в перву очередь напекли, паламали, нажарили 
посного масла, часничку. З любою стравою і так, хто 
любить, та їсть, пампушки їли – це перва їда. [...] Ва-
реники з картошкою із сиром, з печінкой, як єсть, як 
це заріжуть порося. [Чи робили вареники з ягодами?] 
Вишні можна й черешні можна, і абрикоси – це «фрук-
тові» називаюця вареники. [Чи робили вареники з 
м’ясом?] «Пелімені» називаюця. [Чим вони відрізня-
ються від вареників?] То ж круглий, вареник же ж длі-
ненький. 

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Ранче, мені кажеця, раціону 
ніде не було, хіба це таке де на проізводствах, а  так 
було йдеш на работу, ми снідать не снідали, а як є – 
кусочок сала, кусочок хліба у карман та й пашов. Це 
вже січас і  снідають, і  чай нада пить, і  маслом хліба 
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пізніше каптили люди, хто хотів осьо, і купляли, були 
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намазать можна, і  все. Три рази, а  там, як хто хоче, 
може і чотири рази їсти [в день]. Оно старша правну-
ка ходи – в абіди паабідали, а в два часа вже полудник. 
Бо вони ранче йшли дадом, то банани там дають їм, 
то прянички, то таке все. А ми не знали нічого, було 
канфет і той жаждували, така подушечка й то, а тепер, 
Боже, всього-всього в світі.

НАПОЇ Кисіль варили. Це ж як тіки десь крохмалу ку-
пиш, то тоді кисіль варили. Варили, це більше як 
фрукта є сушона тіки, всє  ровно сушиш, ранче все 
сушки було: і яблуки, і вишні сушили, і то тоді про-
варили та крохмалу, а  так більше узварчик там. [Як 
варили узвар?] Сушка  – груші, там трошки яблука, 
трошки абрикоси – і кампотик то шо нада. [Ще вари-
ли кисіль] малошний. [Чи варили вівсяний кисіль?] Та 
хіба, не тіки із овса рабили. В нас був тут – це де січас 
садік у школі, там була кладова в нас, там був такий 
дядько добрий, і це просо то пашолушують же ж, і то 
ми було біжимо, і просимо ж його, а він нам ото па 
жменькі тикне, бо багато не має, бо він же ж за його 
отвечає. То ото таке заколотили там, пропекли, як 
укусиш, а воно як шолуха, оце таке їли, а тепер уже то 
канєшно ж. [Що готували з кукурудзяного борошна?] 
Мелай був такий. То мелайники пекли, а мелай вари-
ли, вода закіпіла, та крутенько так на стіл вивернули, 
сало порізали і мачали так.  [...] [Чи варили раніше 
пиво?] Щас оце, в  ці годи, а  ранче пива  – не, і  даже 
самогону не було, була бряга така, як сахарю де роз-
жилися, вже пішов сахарь, та дрождів, та самі робили 
з вісівок. Це ж к Раждєству, к Паски тіки рабили, в бу-
тельок, та програло, та й бряжка така. Ранче не гнали 
самогону, а тепер уже пішло все. [...] [Чи робили квас?] 
Робили, ну редко. Та спеціально є така приправа, і то 
заквасювали, і  робили. А  тоді вже попоже так квас 
був – грибок такий. Як кипяток зчахне, то наливають, 
тоді постоїть, тоді настоящий квас, він, кажуть, лє-
чебний. [...] Аж раніше була вобще бурячанка. Буряка 
терли і то ж робили самогон. Конєшно, запах був. По-
тім вже появився сахар. Вино, бряга – таке-во робили. 
Не було таких напоїв, як тепер.[Що пили, крім узва-
ру?] Кампот. Так, єслі чай, то заварювали ці гілки із 
вишень, з абрикосів, з дерева. Памили, заварили. То це 
вже почали чай пить, кали був сахар. Або із трав там 
яких, із липи цвіт збирали. Це чай пили постоянно. Я і 
щас люблю із липи, шоб ще і м’ята. Те очищає.

ПОСТУВАННЯ Ранче вопще постили, оце наступив 
піст – всьо, а щас адна я постю, а це вже і внучка стала 
постить. Ранче даже було так, шо ось у нас бабушка, 
так вона було оце середа й п’ятниця – вона мняса шо 
не-не, а рибу можна їсти. Постили в середу і п’ятницю, 
а  тепер бачте вже.  [...] Робили вже [весілля] послє 
Рождєства, даже послє Нового году, бо там у ці свята 
ще не можна було. У  піст не можна було. Це ж піст 
Рождєствєнскій починаєцця, то ніхто. Це тепер вже 
ніхто не знає. І до Паски – то Великий піст, тоже ніхто, 
Боже упасі. Єслі хто це і робив, то це вже так прізіра-
ли. Говорили, шо і життя не буде.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Із чо-
го варили кутю?] Рис, пшениця. Ранче робили з пше-
ниці, абикнавенна пшениця, ну й ранче маку сіяли – 
знаєте скільки, було колись на півгароду, каржі з ма-
ком пекли, от якось пироги не дуже, а каржі з маком, 
як неділя да раз, в неділю всігда каржі з маком. А тепер 

уже перевернулося так. [...] [Чи хрещеники носили ве-
черю хрещеним батькам?] Носили. Ще як геть раньше, 
то варили узвар. Узвар – це кампот. Варили кутю – це із 
пшениці. Посипали маком. І пекли калачі вдома. І ла-
жили трошки сіна під низ, ложили калач, а тоді ставили 
узвар у цей калач. Там баночки. Калач такий був. І це 
обносили всіх, ніхто не забирав цю вечерю. Прийшли 
до хресного, там шо. Стаканчик сємєчек дасть, п’ять-
двадцять копійок – шо було. Це саме збирає. Хресний 
може там чи хрьосна може пірожок якийсь дать, по-
ложить, і це сємєчок. Йшли з цим. Оце обходили всіх. 
І додому калач приносили. Узвар міняли.

ХЛІБ [Де пекли хліб?] В  духовки, а  ше ранче пекли в 
плиті. В плиті – да, осьо і літом в плиті, оце бур’ян там 
чи салома, чи шо напалиця, тоді цеглинку клали і ско-
ро ж усадили, і то накриває мамка – закриває, і спе-
чеця. А пізніше вже ось уголь був, так у духовки пе-
кла – я сама довго пекла хліб. Хліб свій є хліб, не то шо 
осьо розріжеш – він розсипався, понапихають туди і 
рихлітєлів, і все, а ранче ж не було такого. Як ранче, 
то рабили дрожді сваї із висівок, опару парили, висів-
ки та примішували, воно грає, виграєця, тоді вісівка-
ми, і  то так рукой здавлюєш. Вони висохли, лежять, 
нада ось мені хлібину там спекти – я трошки намачи-
ла, вони підійшли, замісюю муку і місю. І хліб то шо 
нада. Тепер уже купляємо. [Чи була у вас піч?] У нас 
не було, як я пришла до свекрухи, то була піч, вона 
вже прилавчилась – та ти шо, які хлібини.  [...] В нас 
була така Куперманша  – вона лічила, в  городі була, 
вона заведувала оце ренгеном. До неї приїхала жінка 
із села, отаку хлібину привезла – видно, шо на черені 
спечена. Черінь – це низ печі, напалилось, например, 
саломою, вимели і  таді садять ту хлібину, і  вона пе-
чеця.  [...] Вагани такі дерев’яні були ранче, так вони 
затесані. Я не знаю, з якого воно дерева, там були такі 
стики того, ну видно  ж товсте дерево, шо отако по-
лакруглі були. Такі невеличкі і палакруглі. В каждого 
було, а [в] кого було так шось, там то відро таке спе-
ціально, шоб мішать тісто. [Чи залишали трохи тіста 
на інший раз?] Це залишали того, шо це дрожді. Це ж 
тепер ось підеш та купиш дрождів, а  ранче не було, 
то оставляли то все, хліб пече, а  кусочок тіста оста-
вить, то воно грає-грає. То хліб не такий буде, воно 
буде й не свіжим пахнуть і все, а це ж так воно ж спе-
ціально здєлано. [Який раніше пекли хліб: житній 
чи пшеничний?] Ранче яка мука була, такий і пекли. 
А потім начали пшеничний, десь трошки житній. І на 
сковородах, і спеціальні такі формочки були, і на че-
рені пекли, або ше якось є листя – хрон, і то памить, 
і на лапату, спеціальна лапата, паклали, а тоді хлібину 
кладеця, а тоді в піч, і воно тоді таке красіве. Ранче так 
були пекли це в суботу. В суботу – це нада пекти хліб 
і пироги, а тепер уже кали хто. [...] Для пирогів же ж 
роблять тісто здобне, туди яїчки б’ють, і  на малачкі 
місиця, і  сахарьок сиплють. Оддєльно місиця спеці-
альний, чи малачко, чи сировотка там, дрожді нада і 
яїчки нада, жирів якихось трошки: чи сметанки, чи 
маслечка.  [...] Ще раніше, мама казала, жували хліб, 
ложили у тряпочку, тільки полотняну обов’язково, 
зав’язували і то дитині давали. Зав’язували так, шоб 
отут вона була, шоб не дай Бог у рот. І то полажили, 
це ж уже в наше время, канєшно, не було, і пішли льон 
в’язати. Снопи поставили і ту дитину там положили – 
хай смокче. Як уже кричить, то там покармили.  [...] 
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самогону, а тепер уже пішло все. [...] [Чи робили квас?] 

М
самогону, а тепер уже пішло все. [...] [Чи робили квас?] 
Робили, ну редко. Та спеціально є така приправа, і то 
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Робили, ну редко. Та спеціально є така приправа, і то 
заквасювали, і  робили. А  тоді вже попоже так квас 
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заквасювали, і  робили. А  тоді вже попоже так квас 
був – грибок такий. Як кипяток зчахне, то наливають, 
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був – грибок такий. Як кипяток зчахне, то наливають, 
тоді постоїть, тоді настоящий квас, він, кажуть, лєМтоді постоїть, тоді настоящий квас, він, кажуть, лє-М-
чебний. [...] Аж раніше була вобще бурячанка. Буряка Мчебний. [...] Аж раніше була вобще бурячанка. Буряка 
терли і то ж робили самогон. Конєшно, запах був. ПоМтерли і то ж робили самогон. Конєшно, запах був. По-М-
тім вже появився сахар. Вино, бряга – таке-во робили. Мтім вже появився сахар. Вино, бряга – таке-во робили. 
Не було таких напоїв, як тепер.[Що пили, крім узваМНе було таких напоїв, як тепер.[Що пили, крім узва
ру?] Кампот. Так, єслі чай, то заварювали ці гілки із Мру?] Кампот. Так, єслі чай, то заварювали ці гілки із 
вишень, з абрикосів, з дерева. Памили, заварили. То це Мвишень, з абрикосів, з дерева. Памили, заварили. То це 
вже почали чай пить, кали був сахар. Або із трав там Мвже почали чай пить, кали був сахар. Або із трав там 
яких, із липи цвіт збирали. Це чай пили постоянно. Я і Мяких, із липи цвіт збирали. Це чай пили постоянно. Я і 
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ли, вода закіпіла, та крутенько так на стіл вивернули, 
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ли, вода закіпіла, та крутенько так на стіл вивернули, 
сало порізали і мачали так.  [...] [Чи варили раніше 

Ф
сало порізали і мачали так.  [...] [Чи варили раніше 
пиво?] Щас оце, в  ці годи, а  ранче пива  – не, і  даже 

Ф
пиво?] Щас оце, в  ці годи, а  ранче пива  – не, і  даже 
самогону не було, була бряга така, як сахарю де роз Фсамогону не було, була бряга така, як сахарю де роз- Ф-
жилися, вже пішов сахарь, та дрождів, та самі робили Фжилися, вже пішов сахарь, та дрождів, та самі робили 
з вісівок. Це ж к Раждєству, к Паски тіки рабили, в бу Фз вісівок. Це ж к Раждєству, к Паски тіки рабили, в бу- Ф-
тельок, та програло, та й бряжка така. Ранче не гнали Фтельок, та програло, та й бряжка така. Ранче не гнали 
самогону, а тепер уже пішло все. [...] [Чи робили квас?] Фсамогону, а тепер уже пішло все. [...] [Чи робили квас?] 
Робили, ну редко. Та спеціально є така приправа, і то ФРобили, ну редко. Та спеціально є така приправа, і то 
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нада ось мені хлібину там спекти – я трошки намачи
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ла, вони підійшли, замісюю муку і місю. І хліб то шо 
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нада. Тепер уже купляємо. [Чи була у вас піч?] У нас 
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не було, як я пришла до свекрухи, то була піч, вона 

Ф
не було, як я пришла до свекрухи, то була піч, вона 
вже прилавчилась – та ти шо, які хлібини.  [...] В нас Фвже прилавчилась – та ти шо, які хлібини.  [...] В нас 
була така Куперманша  – вона лічила, в  городі була, Фбула така Куперманша  – вона лічила, в  городі була, 
вона заведувала оце ренгеном. До неї приїхала жінка Фвона заведувала оце ренгеном. До неї приїхала жінка 
із села, отаку хлібину привезла – видно, шо на черені Фіз села, отаку хлібину привезла – видно, шо на черені 
спечена. Черінь – це низ печі, напалилось, например, Фспечена. Черінь – це низ печі, напалилось, например, 
саломою, вимели і  таді садять ту хлібину, і  вона пеФсаломою, вимели і  таді садять ту хлібину, і  вона пе
чеця.  [...] Вагани такі дерев’яні були ранче, так вони Фчеця.  [...] Вагани такі дерев’яні були ранче, так вони 
затесані. Я не знаю, з якого воно дерева, там були такі Фзатесані. Я не знаю, з якого воно дерева, там були такі 
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рихлітєлів, і все, а ранче ж не було такого. Як ранче, 
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рихлітєлів, і все, а ранче ж не було такого. Як ранче, 
то рабили дрожді сваї із висівок, опару парили, висівЕто рабили дрожді сваї із висівок, опару парили, висівЕки та примішували, воно грає, виграєця, тоді вісівкаЕки та примішували, воно грає, виграєця, тоді вісівка
ми, і  то так рукой здавлюєш. Вони висохли, лежять, Еми, і  то так рукой здавлюєш. Вони висохли, лежять, 
нада ось мені хлібину там спекти – я трошки намачиЕнада ось мені хлібину там спекти – я трошки намачи
ла, вони підійшли, замісюю муку і місю. І хліб то шо Ела, вони підійшли, замісюю муку і місю. І хліб то шо 
нада. Тепер уже купляємо. [Чи була у вас піч?] У нас Енада. Тепер уже купляємо. [Чи була у вас піч?] У нас 
не було, як я пришла до свекрухи, то була піч, вона Ене було, як я пришла до свекрухи, то була піч, вона 
вже прилавчилась – та ти шо, які хлібини.  [...] В нас Евже прилавчилась – та ти шо, які хлібини.  [...] В нас 
була така Куперманша  – вона лічила, в  городі була, Ебула така Куперманша  – вона лічила, в  городі була, 
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[Ви пам’ятаєте, як пекли свій перший хліб?] Пекла. Це 
дома коржів, я кажу, напекла таких, шо їсти не можна 
було. А тоді хліб мене мама навчила ще дома. Заміси-
ла. Як раніше це ж дрожжі такі – заварювали хмель із 
висівками, вимішували так, шоб воно було таке кру-
теньке. Потім розстеляли шось таке  – чи простинь, 
чи палатєнце – і лажилі, і прикривали зверху якоюсь 
марлічкою, шоб воно висохло, бо воно ж не буде дов-
го зберігацця. Потім це все намочувалося. Парилася 
опара. Бралася мука, кип’ятилася вода і заливалася, 
це ж випарювалося воно. Потім ті дрожжі бралися, бо 
вони ж із висівкою. Цідилися через сито туда, і опять 
же вимішувалося, і воно стояло, поки підійде опара. 
Та опара підійде аж така уже, тоді добавлялася вода, 
виливалося це і мука. Єстєствєнно, єслі на цілу піч, 
то відро муки місилося. Такі-во хлібини повитягають 
із печі. А вже як начали у духовках, це ж угльом по-
чали вже топить, то не дуже була. То тоді вже і такі 
дрожжі були. Був кусочок дрожжєй, це ж мама мені 
каже: «Давай на одну хлібинку». Це ж дома. Я  її за-
місила. Хлібинка отака одна. Раньше ж ріжали своїх 
кабанів, то каже: «Палажи ложечку смальцю, хліб не 
буде черствіть довго». І я палажила туди. Це ж заміси-
ла, іспекла, то це вже вродє як знала приготовлення. 
То зразу так, бувало, шо і дуже получалось, і нє. Но я 
якось так бистро освоїла все. Перший получився ха-
рашо. А потом уже ж сама робила. Свекруха прийде: 
«Ой, дочко, я  вже вам іспечу той хліб». Єслі людина 
хоче, то воно приходе це все. [Чи перевіряли піч, перш 
ніж саджати хліб?] Аякже ж, така була, як оце ж качер-
га, брали газетку і отак вадили. Якшо газетка гарить, 
хліб садить не можна, а  якшо так павадили по печі, 
і вана так гарненько прирумянилася, значить, це ж ви-
грібали попіл і [саджали]. Бувало так, шо і на попіл, 
і на хроні, як не було, а тоді вже формочки появилися. 
Це листки хрону підложували і на черінь, вигрібали 
дочиста і садили.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Що касаєцця весіллів, то раніше 
засилали сватів. Приходили сватать. Приносили 
обов’язково хліб-сіль, рушник. Якшо наречена при-
ймала це все і згодна була виходити заміж, значить да-
вали добро – перев’язували їх рушниками вишитими. 
Це було сватання. І тоді запрошували уже ж, як обич-
но, готовилися до столу. А як уже незгодна була, то мо-
гла навіть і гарбуза [дати]. [Чи молода розрізала хліби-
ну?] Нє, це розрізали вже на свадьбі коровай. Це коли 
вже було весілля, потім вже розрізали коровай і роз-
давали.[Чи свати приносили із собою горілку?] Обі-
затєльно. По бутилкє брали. А прийшли до нас свати, 
вони тоже приходили з хлібом-сіллю. Оце в полотєнце 
ілі в платочок замотана хлібинка. І хліб, і сіль. [...] Їха-
ли до нареченої послє розпісі. Зустрічали батько і мати 
із хлібом-сіллю на воротях, на рушнику хліб і сіль. За-
прошували потім усіх людей до столу. Дітки [молоді] 
цілували хліб, вікону, цілували батьків. Це вже як по-
вернулися вони з розпісі, вітали їх із тим, шо вони вже 
чоловік і жінка. [Коли дарували молодих?] Це тепер у 
перший день дарять, а то у неділю було. Сіли, похме-
лилися, поснідали, і начинаєцця процес. Щас у бутиль 
гроші кидають і шишки дають, а  тоді кожному тоже 
так підносили, та і щас більше підносять. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Калач пекли, сасна ставилася, то 
спеціально тоже хлібина пеклася, то  ж тіки зверху 
повидєлують разні фігурки, все. «Калач» [називали]. 

Сасну ставили туди в той калач. Це ж гілєчко, дерево 
абліплюєця тістом, а тоді вквітчають і квітки вішають, 
і ті булички, і прянички, і канфетики, все таке – «ді-
вування» називаєця воно. Ріжуть тоді  ж по кусочку 
і до шишок – це раньче так було, а тепер я й не знаю. 
Шишки, як дорять, і це по кусочку цього дають. Ранче 
пекли [шишки], а тепер загадують у пекарнях. Дадо-
му приходять і їдять шишки. Калач ріжуть на курях, 
а саму сосну ріжуть, як шишки дорять. Всіх обдаро-
вують на свадьбі і па кусочку ріжуть етого. Тепер, як 
ось гуляла, так це ріже сват із свахою, шишки прино-
сять і це ріжуть по кусочку каждому, всім шоб попало 
патрошку, так культурно. [Чи запрошували на весіл-
ля із  шишками?] Нє, не давали шишку  – це хросніх 
приглашають на свадьбу, хрьосну й хрьосного, і при-
ходять із шишкаю, а  таді аддають хрьосній шишку 
і хрьосному несуть – приглашають на свадьбу так. [...] 
Каравай пекли. Я  і не знаю, іменно у який день. Пе-
кли не тільки каравай, а ще ж пекли, ламали гілочки 
із дерева і рабили, «сасна» називаєцця, бо ще як на-
зиваєцця – «гілечки». Ті гілечки обчищали, вони со-
хли, потім місили тісто, разрізали крайки його отак 
і наліплювали отако вокруг на ці гілочки, а  потім 
його уквітчали – канфєти, бубліки. А ставили все це 
у хлєб, хлєб же великий такий був раніше, коли у пе-
чах. І ці гілечки ставили напротів нареченого. Тепер 
торти такі ставлять. Напроти нареченої і нареченого 
ставицця це гільце. Ще ж така і мода була, це тепер 
розрізають, послєднє время, ножніцами і роздають 
усім, а тоді треба було ламать, бо це щіталося, бо це 
як дівоча цнота. То «дівування» ще називали. Оце ж 
ці палочки. І  старалися їх ламать, і  це  ж так казали, 
шо так положено. Може, це просто своєвіріє народне, 
ну так щіталося. А вже останнім часом, то розрізали 
по кусочку, а тоді казали, шо це навіть гріх, надо тіль-
ки ламать. То летять тарілки, лізуть всі, шоб достало-
ся  ж. Оце ж сосна  – це ж «дівування». Це із любого 
дерева, шоб воно хорошо ламалося. Є ж таке, шо дуже 
гнучке, шо з його не можна. Шишки обов’язково пе-
кли. Не заказували. На кожного шоб було по шишкє. 
Єслі пригласілі пятдесят человєк, значить пятдесят 
шишок. Як сто, значить сто. А  таді навіть уже при 
нашому тому, вже якось своїх ми дітей, так уже і по 
двісті чоловік було, це надо було двісті шишок. [Кру-
глі шишки печуть?] Нє, такі дєлаюцця, качаюцця таке 
кругленьке, длінне, таді ріжецця по куску. Атдєльно 
качаєцця, ріжецця отакими, як навкосинець, шоб оце 
було як ріжки отакі. І потім ці ріжки ставляцця, п’ять 
їх, і оцих обертається. Тісто це трошки розкачуєцця, 
шо завертає в оці ріжки. Печуцця, витягаюцця з печі. 
Тоді розводицця сладєнька водичка, вони не мажуц-
ця яїчком. Там такі пишні шишки, блискучі, красиві. 
[Як раніше запрошували на весілля?] Брали [шиш-
ки], коли хресну і хресного [запрошували на весілля]. 
Оце ходили з шишками, навіть полотенце, шоб не з 
голою шишкою. Це такий був обичай. Приносили, ка-
зали там. І ми даже приносили. [Казали:] «Хресний і 
хресна, ми запрошуємо вас на весілля, на скільки там 
шо». Хресних і на сватання гукали. Це було почотно. 
[А іншим шишки не носили, коли запрошували?] Ні, 
не носили. Може, в  когось і носили, ну я не помню. 
Не носили. [Що казали, коли брали шишку?] Благо-
словили. І батьки благословили, і хресні благослови-
ли. Раніше із віконою, і благодарили за це. І сказали, 
шо обов’язково прийдемо. [...] [Хто пік коровай?] Хто 
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близький, помагав, і хто більше умів робить з тістом, 
обращацця. А шоб так особєнно кого-то, ті шо помага-
ли, ті і робили. [Чи запрошували вдів пекти коровай?] 
Не те що не запрошували, але такі були чутки серед 
народу. [...] То в діжечках раніше місили, або такі були 
ваганці дерев’яні із ручками. Це ж для тіста спеціаль-
но вимивалися, висушувалися. Місили. А там, може, 
ще аж раніше, но я шось не дуже це пам’ятаю. То гро-
ші, мєлочь [запікали]. Як попалося, це вродє, не знаю, 
шось завісіло, хтось буде чи щасливий, чи заміж вийде 
слідом, єслі це була дівчина. [Коли готували гільце?] 
У той день, шо і коровай. Пеклося вже заразом. І по 
гілочкам, його ж суцільно одразу не можна було у піч 
іспекти. А так по гілочках, оце ж гілочки розходяцця, 
од них іще гілочки. То як родове дерево, можна ска-
зать. І то по гілочкі випікалося у пічі, витягали. Потім 
десь може там бути попіл, все обтіралося, обтрушува-
лося, потім у хліб ставилося. Щас не роблят, щас десь 
заказують, все робицця десь. Уже у людей майже не 
в кого немає [печей]. А то ж були печі у всіх. Заказу-
ють тепер і шишки. Може, по гарадах, я не особєнно 
там була, а по селах, хотя і в барах заказують, но все 
одно гілочка і шишки, і  коровай. Такі красавци там 
видєлуют. [...] У жениха шишки були. Шишки пекли. 
[Що казали, якщо коровай не вдався?] Було, кажуть, 
шо надо, шоб вдався хароший. Як шишки хароші, ой, 
це буде і жизнь хароша. Все ішло до того, яким буде 
життя. На весіллі шо не готовицця, таке усно – оце так 
воно і буде все харашо. Може, воно зовсім не так, але 
так було в народі прийнято. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Як ранче, например, було так: та-
рілки великі, і всі з тарілки їли. А тепер же ж бач, кла-
дуть оддєльну і тарілочки ставляють. А  раньче було 
великі тарілки, й холодець той – і всі беруть ложкой, 
в свій же ж рот несе. А тепер бач – нє, понакладали, 
спеціально єсть і  тарілочки, і  все, тарілочки оддєль-
но каждий собі. [...] Даже ми виходили в шійсят тре-
тьому [1963 р.], я виходила, ми саме гусей одварили, 
помимо того, шо там все готовилося. Це свіже блюдо, 
то вже як приходять від жениха. Ой, скоренько! Одні 
подвали були, і зберігать навіть продукти не було де. 
Холодільніків не було. Приходять, оце шалаши по-
напинали і всьо. Ідіть скоренько туда, бо вже там в 
ожиданії, бояцця. Щас і холодільнікі, і  усе є, і  люди 
тровляцця. А  тоді наче Бог милує, наче не було та-
кого.  [...] Готувалися [до весілля]. Робили плити такі 
на дворі великі. Ставили там котли такі. Наварили 
халадцю, поразливали  – у подвал, бо інакше ніде не 
застигне. Шо зробили, шоб бистро. Тепер усно плов, 
а колись з мясом рис – це «пілат» називався, гатови-
ли. Там рибу жарили, рибні катлети, мясні, ну, таке 
тоже кались рабили. І дуже таке було оце, шоб мясні 
блюда часником поливали. Тепер, може, бояцця, шо 
буде запах, а  тоді не боялися. [Що раніше пекли на 
весілля?] І хліб пекли в печах, свої отакі-во паляниці, 
і булочки випікали. І так, в основном, як ще раньше, 
я помню, то таких сладостєй, шоб разне все, не було, 
а в основном пиріжки, особєнно з маком. Мак, то на 
городах були цілі такі плантації, шо у кожного було 
по півмішка. Особєнно оце ж з маком, із сухими абри-
косами. Це такий був дєсєрт. Кампот варили, «узвар» 
називався – із гнічонних груш, з абрикос. Я тепер лю-
блю, такий вкусний.  [...] [Як гості сідали за столом?] 
Молоді сідали, потім дружка старша сідала коло неї. 

Старалися всєгда на видному місці садить наречену 
з нареченим, старша дружка, тут шафер його сидить 
і світілка ж його, і далі вже іде молодьож, а потім сіда-
ли старші.  [...] Хрещеним підносили шишку не одну, 
не голу. Це могло буть десь якась ткань на плаття, це 
може буть хустка така велика. [...] Ой, гуляли до утра. 
То вже як розрядилися, то гульня була і три, і чотири 
дні. [...] [Що мати давала молодій із собою?] Це каза-
ли, шо перше, шо надо, це обязатєльно шоб хліб і сіль 
була, а потім це вже придане перевозили. [...] Курі ра-
ніше ше гуляли, це ж на свадьбі. Називалися «курі», бо 
приносили всі гості, які були приглашонні, по куриці. 
Це вже було перший день свадьби, начинався вечором 
у суботу, у неділю гуляли, розходилися, уже втомили-
ся під вечір. А вже в понеділок приносили по куриці і 
ставили катьол, варили юшку, уху із курей і хадили по 
хатах, удівалися у разне там: той – у циганку, той – у 
моряка, той – ще в когось, той – у казака. Разні, в об-
щем, такі ці. Співали, танцювали, хадили іменно по 
тих, хто був приглашонний на свадьбу. Могли в ко-
гось і курицю там істягнути. [...] Це вже після курей 
і на мундєрку приходили, одварювали ще картошку. 
Аж це вже, мабуть, на четвертий день. [...] [Чим закін-
чувалося весілля?] Це аж раньше, то подавали кисіль. 
Всі казали, як подають кисіль, значить, це розбіжна. 
Но при нас уже кисіль на свадьбу не варили. Так одне 
по одному. Варили кисіль і молочний, і  фруктовий, 
подавали. [...] Це в понеділок курі. Ще могли і в вівто-
рок прийти мундірку одварювать, шо-небудь. Водка 
є, шалаш стоїть. Надо шалаш швидше розбирать. Раз 
стоїть, значить, це будуть іти, і люди, хто уже повста-
вав, то розбирали шалаш. А раз стоїть, значить будуть 
іти. Після мундірки не йшли вже. [...] [Чи готували на 
весілля борщ?] У нас борщ вобще не варять. Но у нас 
в Миколаївській області варять на свадьбу борщ, по-
дають все. Там виходила одна, ну, вона вже щас жен-
щина, тоді була дєвочка, так приїхали, вони мусили 
варить борщ: «Що це за весілля, шо не буде і борщу». 
А у нас борщ варять на обіди, на поминки, а на свадь-
бу ніхто не робить. Оце такі страви раніше готовили. 
Узвар наливали ще раньше, кисіль варили. Тепер воб-
ще всякі такі. 

ПОМИНКИ Батюшка ж праве, і нада паминать. Як ось 
посідали поминать  – сховали людину, а  як обід, ось 
там дев’ять день хто роби, ну тепер дев’ять день і пів-
годі не роблять, а  це похорони на другий день і со-
рок днів, і год, потому шо воно все дорого. Ранче ро-
били – це обизатєльно дев’ять день рабили, ну тепер 
більше так осьо напекли там чи пирожків, чи чого та 
рознесли, та й усе. Якось тепер вдома ніхто не робе, 
а  в  сталові в  нас.  [...] Коливо нада всігда. З  рису ва-
рять і вквічають канфетами. В церкві поправили па-
нахидку, тут же ж коливо, хліб. І сорок день, і півгода, 
і  год поправили, а  абіди не роблять великі, а  це па-
правили панахидку в церкві – це, кажуть, луче. [Які 
ще поминальні страви готують?] Борщ. Обезатєльно 
гарячий борщ нада, шоб поминути. Коливо поїдять, 
а  таді начинають паминать, вперед коливо подають 
каждому, і це кажде поминає, а таді вже їдять борщ, 
і  таді вже там шо  є, і  блинчики тепер уже. Та тепер 
всього понаставляють зразу та  й усе. Понаставляли 
і  мнясо, і  це  ж, шо єсть, виставили все  – кажде по-
своєму, а борщ всі їдять. [Чи було так, що за столом 
усі пили з однієї чарки?] Нє. В нас не було. Ранче було 
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тьому [1963 р.], я виходила, ми саме гусей одварили, 
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вопще вино тіки та  й і всьо, як поминали, а  тепер і 
водку дають.  [...] Та ранче на похорона борщу нава-
рили та картошка, та  й усьо, або огірочок, або там 
риба.  [...] Це зразу треба перше, чим пам’януть, це 
коливо. Три рази беруть, у нас так заведено, шо надо 
три рази. Коливо – рис у нас. Раньше була пшениця, 
а тепер рис, це проще, не треба шукать. Можуть з ізю-
мом перемішать, або більше всього, шо купляють цей, 
канфєти, мармелад. Ото є такі біленькі, разні, красіві, 
і ото ріжецця потрошку, украшаєцця. [Що ще на обід 
готують?] Борщ у нас на стіл ставлять, щас гатовлять 
усе. Ставлять такі халодні чи сухі закуски, а тоді люди 
сіли, падають борщ. А тоді це вже гарячі блюда: пада-
ють там або картошку із м’ясом, з падлівою, чи дають 
як у кого. [Борщ подають гарячим?] Він вже ж не та-
кий гарячий, шо аж. Но укутають, даже як ізварять, 
стараюцця, шоб був гарячий. Но він вже може бути не 
такий гарячий. То, канєшно, по желанію, то з смета-
ною чи без. [Чи ставлять горілку, коли роблять поми-
нальний обід?] Дають, вобще не положено, но дають 
у нас. Буває вино, там хто хоче, то наллють. Но вино 
в нас не дуже, більше горілку. Наливають, підносять 
на розноси такі. Підносять кажному, хто хоче. Це три 
рази. У нас якось не дуже довго там, посиділи і все. 
А як на сорок днів, то посиділи, згадали. [Яку страву 
подають останньою?] Кисіль у нас. [І на весіллі, і на 
похороні?] Так, у нас так. На другий день обов’язково 
сніданок несуть. Це часов у дев’ять-десять несуть 
туди снідать. Несуть, шо є вдома, там беруть і наріз-
ку, і  якусь катлєтку. Борщ, канєшно, не беруть. Ще 
часто і густо люди ставляють стаканчики з водкою, 
но ми не ставили. Там ідуть [на кладовище], хто там 
іде, десять, дванадцять чоловік там ідуть пам’януть, 
бо беруть же і водку, а  так десь комусь роздадуть. 
На другий день приглашають, ще як паоставалось. 
А дев’ять днів і сорок днів – абов’язково. І рік. І все. 
Я осьо одправила панахиду, дома спекла пиріжки, ку-
пила у магазині канфєт, розклала по торбачках, роз-
несла, шоб пам’янули. В церкві одправила панахиду і 
роздала людям. [Чи готують коливо на дев’ять днів?] 
Абов’язково. На кожен обід повинно бути коливо. 
І на дев’ять днів, і на сорок – на всі обіди. Борщ па-
дають, готують. Єслі обіди, то обов’язково борщ до-
лжен буть. [Що роблять з коливом, яке стояло при по-
кійному в хаті?] Це ж ставлять його та й роздають те 
коливо. І не положено, но це ж поминають ним. Друге 
не варять, те дають. Єслі це, канєшно, вже жарко чи 
може пропасть, а так друге не варять.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи. І  це 
правлять панахиду по всим умершим. Тоді раздають 
друг другу поминальне все. Обов’язково чось у нас за-
вєдєно – або три апельсини, або три яблука. Це так на 
блюді повинно буть. Це так давно завєдєно. І тепер ми 
вже як продолжитєлі, уже ж ми старі. А раніше ж були 
молоді, то треба було обов’язково три яблуки. Може, 
просто тому, шо ми люди вірующі, шо це Троїца – Атєц 
і Син і Дух Святий. Я думаю, шо це символ того. Но це 
моя думка. Вони потім раздаюцця. Купляюцця пєчєн-
ня, канфєти. То берут таке, шо не дуже растає. Шо у 
кого є. І кутю варять. Я, наприклад, не носю. Я беру 
кутю, ставлю малесеньку посередині піалушку, при-
носю додому, ми її поминаємо. Кутя – це так, а коли-
во – це оце іменно [як] помре. А так кутя. На Проводи 
кутю несуть. Може, не всі, хто несе суху. Абов’язково 

несецця там пасочка. Нема пасочки, хтось купить там 
печення, хтось хлібинку чи батон – шо в кого є. Тоді 
це все собирають. То у нас тут єсть такі больні люди, 
це вже після Провід, те, шо тут люди наложили.  [...] 
[Чи після цвинтаря на Проводи роблять обід удома?] 
Котрі приходять, а то і зразу на цвинтарі сідають коло 
могил, і  так поминають. Це таке буває, забуваюц-
ця про все. Ми, наприклад, не беремо, ми беремо те, 
шо роздаємо. Там оце ці больні особєнно. Там, буває, 
паску ріжеш чи отдєльно купиш канфєт, роздаси, чи 
яїчка крашані, це «крашанки» називаюцця, то отдєль-
но раздаси вперед, поки ще люди нуждєнні стоять. 
А так ми не засідаємо. Ми приходимо додому, то тут 
хоч і бутилочку поставлю, шо є ,приготовили. Сіли, 
пам’янули.

ЕТИКЕТ Які я вже супи ті варила [дитиною]. Но стара-
лася варить. Каржі колись вже мама все місила. Як 
немає хліба, не вспіла, надо. То вже ж виходний буде, 
вона напече. Вона місила каржі. Я якісь замісила такі, 
шо їх не можна було і вкусить. Осьо брат старший. Це 
корова була. Старший брат, вона була на йому. Надо 
було і вигнать, надо було і вичистить. Тільки на ноги 
сп’ялися, всі робили. [...] [Як раніше в сім’ї харчували-
ся – за одним столом батьки і діти?] У нас одна мама 
була, то ми сідали, а потім вже якось отдєльно.

ПОСУД, НАЧИННЯ То були такий маленький столик, 
скамєєчкі, насипали. [Посуд був для кожного члена 
сім’ї?] Який там посуд кожному? Наварили там галу-
шок чи шо. Насипали отаку миску, і то кажне ложкой, 
а  там ще буде балакать, ще й ложкою по лобі полу-
чить. [Чарки раніше для всіх були?] Це в Молдавії 
одна на всіх – випив і дальше. А в нас були стаканчи-
ки, купляли всєгда, і кожному отдєльно. Не було так, 
шо один. Може, це не за моєї пам’яті, но я вже скільки 
пам’ятаю, то так було.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Борщ у нас із буряків, із ка-
пусти, з квасолею. Зразу ложицця м’ясо, кипить воно, 
квасоля. Або отдєльно варять квасолю, а тоді злива-
ють воду, висипають, як готова. Кипить. Тоді кри-
шуть буряк, кидають, бо буряк кріпкіше, як капуста. 
Уже як буряк почті готовий, таді, ще буває, шо і цілу 
картошку кидають, шоб потом подавить, шоб борщ 
був насичений Тоді і картоплю кидають у борщ, і ка-
пусту. І  зажарюють абов’язково там з таматом [оче-
видно мається на увазі промислова консервація]чи з 
дамашніх памідорей. Тоді солицця. Ріжуцця памідо-
ри. І  там приправи всякі.  [...] Буває, і  уху [готують]. 
Якшо  є, це ж тепер осьо нема, одні карасі, а  раньше 
у нас же риби було – тонами, холодільнік заваляний. 
Свій рибообробний цех був. Був колхоз, тут так було 
все і риба. Тепер вона наче провалилася крізь землю, 
немає. Витравилося всім цим. [...] Гаряче – це можуть 
перець або галубці [приготувати], картоплю або лап-
шу гарячу. Лапша тоже одварєна з мясом, а єслі в піст, 
то там просто зажарочка. Галушки не варять у нас, нє. 
Пиражки чось так мода пішла, такі ось кругли варить 
чи з рисом і мясом, чи з картошкой. Вареники не ва-
рять тоже. Може просто буть картопля, можуть буть 
пиріжки з картоплєю.Є налісники печуть – це бліни 
печуть на малаці і на яїчках. Розколотяні, печуцця 
бліни і творог ложицця, завертаєцця, потом прапарю-
єцця. То маслом ілі сливками заливаєцця і падаєцця. 
А так тоже і катлєти роблять, і такі. Немає риби тут. 

ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua

І
несла, шоб пам’янули. В церкві одправила панахиду і 

І
несла, шоб пам’янули. В церкві одправила панахиду і 
роздала людям. [Чи готують коливо на дев’ять днів?] Іроздала людям. [Чи готують коливо на дев’ять днів?] 
Абов’язково. На кожен обід повинно бути коливо. ІАбов’язково. На кожен обід повинно бути коливо. 
І на дев’ять днів, і на сорок – на всі обіди. Борщ паІІ на дев’ять днів, і на сорок – на всі обіди. Борщ па
дають, готують. Єслі обіди, то обов’язково борщ доІдають, готують. Єслі обіди, то обов’язково борщ до
лжен буть. [Що роблять з коливом, яке стояло при поІлжен буть. [Що роблять з коливом, яке стояло при по
кійному в хаті?] Це ж ставлять його та й роздають те Ікійному в хаті?] Це ж ставлять його та й роздають те 
коливо. І не положено, но це ж поминають ним. Друге Іколиво. І не положено, но це ж поминають ним. Друге 
не варять, те дають. Єслі це, канєшно, вже жарко чи Іне варять, те дають. Єслі це, канєшно, вже жарко чи 

М
ку, і  якусь катлєтку. Борщ, канєшно, не беруть. Ще 

М
ку, і  якусь катлєтку. Борщ, канєшно, не беруть. Ще 
часто і густо люди ставляють стаканчики з водкою, 

М
часто і густо люди ставляють стаканчики з водкою, 
но ми не ставили. Там ідуть [на кладовище], хто там 

М
но ми не ставили. Там ідуть [на кладовище], хто там 
іде, десять, дванадцять чоловік там ідуть пам’януть, 

М
іде, десять, дванадцять чоловік там ідуть пам’януть, 
бо беруть же і водку, а  так десь комусь роздадуть. 

М
бо беруть же і водку, а  так десь комусь роздадуть. 
На другий день приглашають, ще як паоставалось. 

М
На другий день приглашають, ще як паоставалось. 
А дев’ять днів і сорок днів – абов’язково. І рік. І все. 

М
А дев’ять днів і сорок днів – абов’язково. І рік. І все. 
Я осьо одправила панахиду, дома спекла пиріжки, куМЯ осьо одправила панахиду, дома спекла пиріжки, ку-М-
пила у магазині канфєт, розклала по торбачках, розМпила у магазині канфєт, розклала по торбачках, роз-М-
несла, шоб пам’янули. В церкві одправила панахиду і Мнесла, шоб пам’янули. В церкві одправила панахиду і 
роздала людям. [Чи готують коливо на дев’ять днів?] Мроздала людям. [Чи готують коливо на дев’ять днів?] 
Абов’язково. На кожен обід повинно бути коливо. МАбов’язково. На кожен обід повинно бути коливо. 
І на дев’ять днів, і на сорок – на всі обіди. Борщ паМІ на дев’ять днів, і на сорок – на всі обіди. Борщ па
дають, готують. Єслі обіди, то обов’язково борщ доМдають, готують. Єслі обіди, то обов’язково борщ до
лжен буть. [Що роблять з коливом, яке стояло при поМлжен буть. [Що роблять з коливом, яке стояло при по
кійному в хаті?] Це ж ставлять його та й роздають те Мкійному в хаті?] Це ж ставлять його та й роздають те 

шо один. Може, це не за моєї пам’яті, но я вже скільки 

М
шо один. Може, це не за моєї пам’яті, но я вже скільки 
пам’ятаю, то так було.

М
пам’ятаю, то так було.

УПМУПОМОДОМДО
пусти, з квасолею. Зразу ложицця м’ясо, кипить воно, Мпусти, з квасолею. Зразу ложицця м’ясо, кипить воно, 

Ф
похороні?] Так, у нас так. На другий день обов’язково 

Ф
похороні?] Так, у нас так. На другий день обов’язково 
сніданок несуть. Це часов у дев’ять-десять несуть Фсніданок несуть. Це часов у дев’ять-десять несуть 
туди снідать. Несуть, шо є вдома, там беруть і наріз Фтуди снідать. Несуть, шо є вдома, там беруть і наріз- Ф-
ку, і  якусь катлєтку. Борщ, канєшно, не беруть. Ще Фку, і  якусь катлєтку. Борщ, канєшно, не беруть. Ще 
часто і густо люди ставляють стаканчики з водкою, Фчасто і густо люди ставляють стаканчики з водкою, 
но ми не ставили. Там ідуть [на кладовище], хто там Фно ми не ставили. Там ідуть [на кладовище], хто там 

сп’ялися, всі робили. [...] [Як раніше в сім’ї харчували

Ф
сп’ялися, всі робили. [...] [Як раніше в сім’ї харчували
ся – за одним столом батьки і діти?] У нас одна мама 

Ф
ся – за одним столом батьки і діти?] У нас одна мама 
була, то ми сідали, а потім вже якось отдєльно.

Ф
була, то ми сідали, а потім вже якось отдєльно.
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скамєєчкі, насипали. [Посуд був для кожного члена Фскамєєчкі, насипали. [Посуд був для кожного члена 
сім’ї?] Який там посуд кожному? Наварили там галуФсім’ї?] Який там посуд кожному? Наварили там галу
шок чи шо. Насипали отаку миску, і то кажне ложкой, Фшок чи шо. Насипали отаку миску, і то кажне ложкой, 
а  там ще буде балакать, ще й ложкою по лобі полуФа  там ще буде балакать, ще й ложкою по лобі полу
чить. [Чарки раніше для всіх були?] Це в Молдавії Фчить. [Чарки раніше для всіх були?] Це в Молдавії 
одна на всіх – випив і дальше. А в нас були стаканчиФодна на всіх – випив і дальше. А в нас були стаканчиФки, купляли всєгда, і кожному отдєльно. Не було так, Фки, купляли всєгда, і кожному отдєльно. Не було так, 
шо один. Може, це не за моєї пам’яті, но я вже скільки Фшо один. Може, це не за моєї пам’яті, но я вже скільки 
пам’ятаю, то так було.Фпам’ятаю, то так було.
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немає хліба, не вспіла, надо. То вже ж виходний буде, 

Е
немає хліба, не вспіла, надо. То вже ж виходний буде, 
вона напече. Вона місила каржі. Я якісь замісила такі, 

Е
вона напече. Вона місила каржі. Я якісь замісила такі, 
шо їх не можна було і вкусить. Осьо брат старший. Це 

Е
шо їх не можна було і вкусить. Осьо брат старший. Це 
корова була. Старший брат, вона була на йому. Надо Екорова була. Старший брат, вона була на йому. Надо 
було і вигнать, надо було і вичистить. Тільки на ноги Ебуло і вигнать, надо було і вичистить. Тільки на ноги 
сп’ялися, всі робили. [...] [Як раніше в сім’ї харчувалиЕсп’ялися, всі робили. [...] [Як раніше в сім’ї харчували
ся – за одним столом батьки і діти?] У нас одна мама Еся – за одним столом батьки і діти?] У нас одна мама Ебула, то ми сідали, а потім вже якось отдєльно.Ебула, то ми сідали, а потім вже якось отдєльно.

Я ЕЯ То бЕТо були такий маленький столик, Еули такий маленький столик, 
скамєєчкі, насипали. [Посуд був для кожного члена Ескамєєчкі, насипали. [Посуд був для кожного члена 
сім’ї?] Який там посуд кожному? Наварили там галуЕсім’ї?] Який там посуд кожному? Наварили там галу
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Я ж кажу, раніше не проблема не то шо купить, чоло-
вік токарем робив, ми ніколи раньше рибу не купля-
ли. А тепер купить не можна, їдемо на ринок. Но, тєм 
нє мєнєє, і рибу жарєну ставимо. Єслі це сезон, і ікру 
роблять, і кабачки. Прямо там готовлять.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Із лободи суп вари-
ли, та кали було це ще? Із висівок, висівки такі, шо 
каржі пекли. Я знаю, шо як поїси, то так стоїть, шо не 
можеш. Так главноє, шо скіки було ягод, скіки було 
грибів. Оце ще благодаря, шо була картошка, шо така 
родила. А то це було Господнє наказаніє – не було ні 
грибів, ні ягод. Картопля така [маленька] вродила, то 
благодаря тій картоплі. То їли, шоб не тошнило. І солі 
навіть не було.

ЄЛАНЕЦЬКИЙ РАЙОН
с. Велика Солона *

Записала О. Таран 2 листопада 2008 р.  
у с. Куйбишевка Єланецького р-ну Миколаївської обл.  

від Федоренко (Заворотньої) Софії Платонівни, 1941 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ В  Галі свекруха «дівування» кра-
сивее робила. Понімаєш, у хлопця – коровай, а у ді-
вчини – на гілля тісто, украшають. Як ведуть нєвєсту, 
несуть «дівування». А самі гілки тоді встромляють – 
такий коровай печуть. А тоді на третій день ділять той 
коровай, каждому шоб кусочок попало, особєнно ді-
вчині. Гроші туди кладуть.

ПОМИНКИ [Що ставлять для покійного?] Ставлять. 
Перше, шо там приготовлене, в  стаканчик налива-
ють чи водку, чи води і кусочок хліба, ложку [кла-
дуть]. Значить, тарілочку ставлять. Раніше у нас було 
заведяне, шо оце, що положили покойнику, должна 
рідня хто-то з’їсти. Сейчас батюшка розказує, що це 
приготовлене покойніку, значить його нада десь ви-
лить. А в нас у селі – село старе, була сильна церква, 
в нас було так заведене, що хто-то з рідні должен був 
це поїсти. [...] [Що має бути на поминальному столі?] 
Як зайшли за стіл, молитву читають. Все. В першу оче-
редь – коливо. Опять же, ставлять перше коливо – ба-
тюшка читав. Рідня, а потім всі должни попробувать 
коливо. Трошечки, по три рази. Поставили борщ. Ког-
да пішла пара з борща, тоді читається молітва «Отче 
наш». Всі встають, читають «Отче наш». [Горілку на-
ливають?] Обязатєльно. [Скільки разів?] Знаєте, у нас 
не щітають, скільки разів. Я знаю, що в когось хтось 
один ходе, наливає. В нас ставлять бутилки на столі – 
хто скільки хоче, п’є.

НОВОБУЗЬКИЙ РАЙОН

с. Улянівка
Записала О. Таран 3 листопада 2008 р.  

у с. Улянівка Новобузького р-ну Миколаївської обл.  
від Головченко (Співак) Валентини Данилівни, 1940 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Від нареченої – «дівування». У три 
гілки, тільки такі  – розложисті, дуже кучеряві, об-
ліплені здобним тістом, уквітчане квіточками або з 

* До 2016 р. – с. Куйбишевка.

різної тканини, або із бумаги різнокольорової. Оце 
«дівування».  І воно було в вуглі, де сидів женіх і нєвєс-
та на кожусі, коровай стояв, і в коровайові парубочо-
му була бутилка шампанського чи вина обов’язково. 
Кажуть: «Варенухи попробувать». Перев’язана чер-
воною лєнтою варена. Варена – бо раніше ж не було 
такого шампанського купить де. [Яке дерево брали на 
«дівування»?] Вишню. Причом гілочки такі кучеря-
ві, і об’єднували в одну гілляку таку, і перев’язували, 
потім запікали в печі після того, як напаляться дро-
ва, доведуть до певної температури, шоб лишній жар 
вийшов, і жар витягують, вигрібають кочережкою на 
боки сюди аж наперед, а там залишається дух у пічі, 
і в тому духові пекли – на духу. Оце «дівування» – на 
вишні обліпляли здобним тістом гілочки і пекли його, 
запікали, по гілочках, окремо. Тоді його зв’язували 
знов, уквітчали квіточками різними. Воно стояло аж 
під потолок у хаті, і всі дівчата й парубки, і діти – по-
вен двір людей з усього села – стоять і ждуть, допоки 
це ж кончиться весілля, щоб вона ламала і розкида-
ла «дівування». А той, хто помагав їй це робить, сам 
собі старався найкращу гіллячку одірвать. [...] Шишки 
обов’язково по кінці весілля [роздають]. Коли дарять 
і молоді, й дорослі люди вже, пожилі, дарять нєвєсті 
й жениху свої подарунки (хто – гроші, хто – посуду, 
хто там  – одіяло, хто, ну, будь-що), то обов’язково 
підносять чарку водки цьому, хто дарить, і дають дві 
шишки. Чоловікові і жінці. Я чула, що десь, як запро-
шують, обов’язково дають шишку, а в нас тільки тоді, 
як дарять.

ПОМИНКИ Коли у мого Пєті батько помер, то мама ве-
черять ставила – локшину з курятиною. На курятині 
зварена лапша – локшина, і це ми таке вечеряли. [...] 
А у нас, коли мій помер, то ми й не вечеряли...Така су-
єта була. Я не знаю, ми навіть і не думали, що це треба 
ще вечерять. [Чи ставили борщ?] Що угодно можуть. 
Єслі мужчина – сто грам. Зараз поминки, неначе ве-
сілля. Від холодцю – хоч говорять, як помре покійник, 
не можна холодні закуски ставить. А в нас і капчьона 
риба, і  сельодка, і  ковбаса, і  сир голландський, і  хо-
лодець, і  холодна буженіна, і  всі оці закуски  – повні 
столи. А потім подають борщ з м’ясом, потім подають 
картоплю з м’ясом, голубці, перець начиняний. Коли-
во стоїть приготовлене, по тарєлочках розложене. Ко-
ливо – відварюють рис, відціжують, гарненько уварю-
ють, бо люди ж є старенькі, не можуть жувать, а коли-
во ж треба з’їсти. Уварюють коливо, промивають. Дех-
то маже медом, перемазує медом, а дехто – сахарьом, 
через те що цукор  – він робить сладшим. Кладуть 
туди ізюм. Кладуть туди, якщо багаті такі, і мандари-
ни, і  апельсіни туди кришуть, і  канфєти шоколадні. 
Желатінові канфєти, желєйні канфети ото поріжуть 
і – хрестики та ободочок. Коливо – три рази ложеч-
кою зачерпнуть. Я, наприклад, коливо і боюся їсти і не 
люблю, то я його чуть-чуть, номінально, але три рази, 
да-да. [Борщ гарячий повинен бути?] Обов’язково. На 
столах море закусок холодних, но ніхто нічого не їсть, 
покамест не пом’януть випивкою. Говорять: «Земля 
пухом». Вип’ють, а тоді начинають з гарячого, а після 
гарячого начинають холодне їсти. [Скільки разів тре-
ба випити?] По обичаю – парне число – два. Якщо два 
вже випив, то нада хазяїну або не давать, бо якщо дав 
третю, то треба і четверту. То це вже не поминки бу-
дуть, а якийсь бал.
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І
в нас було так заведене, що хто-то з рідні должен був 

І
в нас було так заведене, що хто-то з рідні должен був 
це поїсти. [...] [Що має бути на поминальному столі?] Іце поїсти. [...] [Що має бути на поминальному столі?] 
Як зайшли за стіл, молитву читають. Все. В першу очеІЯк зайшли за стіл, молитву читають. Все. В першу оче
редь – коливо. Опять же, ставлять перше коливо – баІредь – коливо. Опять же, ставлять перше коливо – ба
тюшка читав. Рідня, а потім всі должни попробувать Ітюшка читав. Рідня, а потім всі должни попробувать 
коливо. Трошечки, по три рази. Поставили борщ. КогІколиво. Трошечки, по три рази. Поставили борщ. Ког
да пішла пара з борща, тоді читається молітва «Отче Іда пішла пара з борща, тоді читається молітва «Отче 
наш». Всі встають, читають «Отче наш». [Горілку наІнаш». Всі встають, читають «Отче наш». [Горілку на
ливають?] Обязатєльно. [Скільки разів?] Знаєте, у нас Іливають?] Обязатєльно. [Скільки разів?] Знаєте, у нас 
не щітають, скільки разів. Я знаю, що в когось хтось Іне щітають, скільки разів. Я знаю, що в когось хтось 
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тавлять для покійного?] Ставлять. 

М
тавлять для покійного?] Ставлять. 

Перше, шо там приготовлене, в  стаканчик налива
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Перше, шо там приготовлене, в  стаканчик налива
ють чи водку, чи води і кусочок хліба, ложку [кла

М
ють чи водку, чи води і кусочок хліба, ложку [кла
дуть]. Значить, тарілочку ставлять. Раніше у нас було 
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дуть]. Значить, тарілочку ставлять. Раніше у нас було 

дяне, шо оце, що положили покойнику, должна 

М
дяне, шо оце, що положили покойнику, должна 

рідня хто-то з’їсти. Сейчас батюшка розказує, що це 

М
рідня хто-то з’їсти. Сейчас батюшка розказує, що це 
приготовлене покойніку, значить його нада десь виМприготовлене покойніку, значить його нада десь ви-М-
лить. А в нас у селі – село старе, була сильна церква, Млить. А в нас у селі – село старе, була сильна церква, 
в нас було так заведене, що хто-то з рідні должен був Мв нас було так заведене, що хто-то з рідні должен був 
це поїсти. [...] [Що має бути на поминальному столі?] Мце поїсти. [...] [Що має бути на поминальному столі?] 
Як зайшли за стіл, молитву читають. Все. В першу очеМЯк зайшли за стіл, молитву читають. Все. В першу оче
редь – коливо. Опять же, ставлять перше коливо – баМредь – коливо. Опять же, ставлять перше коливо – ба
тюшка читав. Рідня, а потім всі должни попробувать Мтюшка читав. Рідня, а потім всі должни попробувать 
коливо. Трошечки, по три рази. Поставили борщ. КогМколиво. Трошечки, по три рази. Поставили борщ. Ког
да пішла пара з борща, тоді читається молітва «Отче Мда пішла пара з борща, тоді читається молітва «Отче 
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вчини – на гілля тісто, украшають. Як ведуть нєвєсту, 

Ф
вчини – на гілля тісто, украшають. Як ведуть нєвєсту, 
несуть «дівування». А самі гілки тоді встромляють – 

Ф
несуть «дівування». А самі гілки тоді встромляють – 
такий коровай печуть. А тоді на третій день ділять той Фтакий коровай печуть. А тоді на третій день ділять той 
коровай, каждому шоб кусочок попало, особєнно ді Фкоровай, каждому шоб кусочок попало, особєнно ді- Ф-

тавлять для покійного?] Ставлять. Фтавлять для покійного?] Ставлять. 
Перше, шо там приготовлене, в  стаканчик налива ФПерше, шо там приготовлене, в  стаканчик налива- Ф-
ють чи водку, чи води і кусочок хліба, ложку [кла Фють чи водку, чи води і кусочок хліба, ложку [кла- Ф-

обов’язково по кінці весілля [роздають]. Коли дарять 
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обов’язково по кінці весілля [роздають]. Коли дарять 
і молоді, й дорослі люди вже, пожилі, дарять нєвєсті 

Ф
і молоді, й дорослі люди вже, пожилі, дарять нєвєсті 
й жениху свої подарунки (хто – гроші, хто – посуду, 

Ф
й жениху свої подарунки (хто – гроші, хто – посуду, 
хто там  – одіяло, хто, ну, будь-що), то обов’язково 

Ф
хто там  – одіяло, хто, ну, будь-що), то обов’язково 
підносять чарку водки цьому, хто дарить, і дають дві 

Ф
підносять чарку водки цьому, хто дарить, і дають дві 
шишки. Чоловікові і жінці. Я чула, що десь, як запроФшишки. Чоловікові і жінці. Я чула, що десь, як запро
шують, обов’язково дають шишку, а в нас тільки тоді, Фшують, обов’язково дають шишку, а в нас тільки тоді, 
як дарять.Фяк дарять.

ПОМИФПОМИНФНКИФКИ КоФКоли у мого Пєті батько помер, то мама веФли у мого Пєті батько помер, то мама ве
черять ставила – локшину з курятиною. На курятині Фчерять ставила – локшину з курятиною. На курятині 
зварена лапша – локшина, і це ми таке вечеряли. [...] Фзварена лапша – локшина, і це ми таке вечеряли. [...] 
А у нас, коли мій помер, то ми й не вечеряли...Така суФА у нас, коли мій помер, то ми й не вечеряли...Така су
єта була. Я не знаю, ми навіть і не думали, що це треба Фєта була. Я не знаю, ми навіть і не думали, що це треба 
ще вечерять. [Чи ставили борщ?] Що угодно можуть. Фще вечерять. [Чи ставили борщ?] Що угодно можуть. 

Е
під потолок у хаті, і всі дівчата й парубки, і діти – по
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під потолок у хаті, і всі дівчата й парубки, і діти – по
вен двір людей з усього села – стоять і ждуть, допоки 
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вен двір людей з усього села – стоять і ждуть, допоки 
це ж кончиться весілля, щоб вона ламала і розкида

Е
це ж кончиться весілля, щоб вона ламала і розкида
ла «дівування». А той, хто помагав їй це робить, сам Ела «дівування». А той, хто помагав їй це робить, сам 
собі старався найкращу гіллячку одірвать. [...] Шишки Есобі старався найкращу гіллячку одірвать. [...] Шишки 
обов’язково по кінці весілля [роздають]. Коли дарять Еобов’язково по кінці весілля [роздають]. Коли дарять Еі молоді, й дорослі люди вже, пожилі, дарять нєвєсті Еі молоді, й дорослі люди вже, пожилі, дарять нєвєсті 
й жениху свої подарунки (хто – гроші, хто – посуду, Ей жениху свої подарунки (хто – гроші, хто – посуду, 
хто там  – одіяло, хто, ну, будь-що), то обов’язково Ехто там  – одіяло, хто, ну, будь-що), то обов’язково 
підносять чарку водки цьому, хто дарить, і дають дві Епідносять чарку водки цьому, хто дарить, і дають дві 
шишки. Чоловікові і жінці. Я чула, що десь, як запроЕшишки. Чоловікові і жінці. Я чула, що десь, як запро
шують, обов’язково дають шишку, а в нас тільки тоді, Ешують, обов’язково дають шишку, а в нас тільки тоді, 
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с. Кумарі
Записала Л. Якиминська 2009 р. у с. Кумарі  

Первомайського р-ну Миколаївської обл.  
від Зарицької (Маковей) Ази, 1931 р. н., 
Коваль Василини Семенівни, 1932 р. н., 

та Буянської Наталі Олександрівни

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Що 
готували на Святий вечір?] Узвар, вареники. Чула, шо 
двінацить страв готовлять. А я сама собі кажу: ну де 
це його взяти, шоб двінацить страв? З чого ж це його 
готовити? В нас в селі, я думаю, двінацить [страв] не 
робив ніхто. До девяти, може, і доходило. І холодець 
тамечки, і рибка, і катлєтки якісь. Це вже ж розговля-
ються. І кутя ше ж, з пшениці. І горішки кидали, і із-
юмчик, і мак – хто шо хоче. [...] У нас було на Масляну, 
ми проводили цього року Масляну в клубі, нам поміг 
меценат, він землі половину забрав в аренду, виділив 
три тисячі гривнів і порося. То ми прямо в клубі на-
крили столи і накормили чотириста людей на Масля-
ну. Напекли млинці, катлєтки там були, картошечка, 
то ми Масляну проводили.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» На Святий вечір [носять 
вечерю]. З калачами йдуть. На калачах там пранічки, 
канфети, шо хоч кладуть. І рушник кладуть. Кажуть: 
«Просили мама й тато на вечерю, і ми вас просимо».

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ [Чи пригощали коляд-
ників?] Вгощали. Дітям давали канфети, гроші. При-
йшло оно, стукає в вікно: «Можна колядувати?»  – 
«Колядуй вже!». І діти колядували, і внуки колядува-
ли, і сини колядували, як були малі. А тоді ж шо там 
давали. А ше ж я колядувала, як була мала. А зразу ж 
казали, шо дівчаткам нєльзя, тільки хлопчики шоб 
ішли. Старі люди казали. Ну, як же ж це ми будем си-
діти вдома, підем колядувати тоже. Взяли нитку через 
плечі. А  тоді ж не було оцих бубликів. Це рідко хто 
дасть такий біленький, а то в основном такі чорні, шо 
не можна, і то раді такі були, шо Боже мой.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Я в церкву не йду, а дочка йде, бере 
[що треба посвятити в церкві] та й іде. Колись ішли 
на всенощну, а тепер тіки аби посвятити. [Коли пече-
те паски?] Коли випадає. Буває, і в середу. А вобше-
то я чула по тєлєвізору, шо в п’ятницю печуть, а я ж 
сама знаю, шо це нільзя, а в газеті писалося! [Чи мож-
на щось робити в Страсну п’ятницю?] Це дуже вели-
кий гріх. А в Чистий четверг прибираються, шоб був 
блєск. На Пасху до мене приходять [у гості] діти. [...] 
Пару крашаночок, праників брали. З крашанками гра-
лися. В перший день, то один раз цокнулися, та й усно. 
А на другий день, то на обидва боки.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Проводи обіза-
тєльно ходили [на кладовище]. Проводи – на слєдуй-
щу неділю [після Великодня]. Всьо несуть. На каж-
ду ж могилку треба шось поставити. Готовлять свіже, 
крашанки, паски не несуть. Яїчка, праніки, канфети 
ставлять у тарілку, це називаїця «панахидка», і там чи 
калач, чи хлібчик, чи булочка – шо є, а тоді, як він [свя-
щеник] прочитав, то дають грамотку, то я вже можу 
роздавати. Їдять «пташечки»: це вроді як для покой-
ників, шоб не обіжалися, шо були ми там і не поїли 

з ними, а  тоді додому то всьо забирають, і  так само 
каждий собі. На могилкі нічо’ не оставляємо, бо ж 
там мурав’ї. Нє, нема в нас таких, [щоб збирали]. [...] 
Вознєсєніє ше – це сорок день послє Пасхи. Так само, 
як Пасху, [святкують]: і  крашанки роблять, і  паску 
печуть, і  до церкви йдуть.  [...] На 9  травня накрили 
шикарний стол. То в нас на 9 травня, є у нас тут мєс-
ний підприємець, то він десь найшов на металоломі 
кашеварку, і наварили каші ми відра чотири, гречана, 
правда, була. З морковкою, і до неї робили ці катлєт-
ки, то ми тоже накормили десь чотириста [осіб] – по 
тарілочкам. Отут ми відбули, була кашеварка, в одній 
половині – каша, в другій – чай. І ми ці разові такі су-
дочки, то ми чотириста судочків роздали.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Було таке колись – 
коло церкви стелили клейонки на землю, клали, хто 
шо приніс, і обідали. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Це дочка заміж виходила. Батько хліб 
бере в  неї. І  він [молодий] з  хлібом, і  вона [молода] 
з хлібом. І ми їх зустрічали з хлібом.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Жили, горе було. 
[19]41 [рік] – голодовка, война, тоді [19]47 [рік] – тоже 
голодовка. Я в школі училася, мама робила. Мама дуже 
слаба була. А тоді в [19]47 годі безвихідне положеніє, 
покидаю я вже школу, йду в колхоз, бо теребили куку-
рузу, то можна було взяти жменьку додому, то підсіва-
ли просо. Ми малі були, то нам ніхто не казав, а взрос-
лих провіряли. А  ше раньше то за колосок і  судили. 
В  [19]47-му вже не так було, але тоже судили. Якшо 
піймає з піввідерця, то тоже попадеш. А ми діти були, 
то шо. У пазуху накладеш. А прийшов додому – то вже 
є куліш. Крупа з кукурудзи, на дерниці, сипем її туди, 
то воно там ломає її. Тепер вона маленька, акуратна, 
в торбинках. А то поламало надвоє та зварили рідень-
ко, бо густо нема з чого зварити. Звариш густе, а наза-
втра голодний. То вариш ріденьке, бо ж було п’ятеро 
дітей, всіх треба накормити. А тоді вже пізніше мама 
піде на свинарник та украде кусочок макухи, та при-
несе додому. Ой, Боже. Ми з сестрою йдемо шарувати 
кукурудзу, вона менша, з  [19]34 [року], гони [рядки] 
довгі, і оце молочко з макухом, чи це ми сировим його 
наляли, в обід пообідаїмо. Ми до нього – а воно скис-
ло. І вилити жалко, і їсти не можна було, бо пропадеш, 
єслі з’їси. Жизнь нехороша була.

СТРАВИ НА ТОЛОКУ Я  даже дівчиною ходила пома-
гати [на  клаку] в  шиісяті, шиісят п’ятий, сімдесятий 
[1960–1970-ті роки]. А тоді вже не стало шось. Коли 
приходили помагати, дають снідати, а тоді йдемо вже 
робим цей лампач, сідаєм за стіл, хто їсть, хто п’є вод-
ку, поблагодарили, пішли додому.

с. Лиса Гора
Записали 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., 
та Паши Лідії Антонівни, 1927 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Старости йшли до батьків. Хліб при-
несли на рушниках. [Як наречену зустрічала свекру-
ха?] Батько й мати виходять. Батько – з хлібом, а мати – 
з віконою. А  староста, що приходить з нєвєстою, то 
передає старості тому – жениховому – хліб. Тоді вже 
запросили нас у хату, чи випили, чи не випили – через 

http://www.etnolog.org.ua

Іплечі. А  тоді ж не було оцих бубликів. Це рідко хто Іплечі. А  тоді ж не було оцих бубликів. Це рідко хто 
дасть такий біленький, а то в основном такі чорні, шо Ідасть такий біленький, а то в основном такі чорні, шо 
не можна, і то раді такі були, шо Боже мой.Іне можна, і то раді такі були, шо Боже мой.

Я в ц ІЯ в церкву не йду, а дочка йде, бере Іеркву не йду, а дочка йде, бере 
[що треба посвятити в церкві] та й іде. Колись ішли І[що треба посвятити в церкві] та й іде. Колись ішли 
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голову виляли, там, на кого попали – не знаю. І вже 
батьки беруть за руки, кладуть, перев’язують платком 
чи рушником і ведуть нас у хату  – жениха і нєвєс-
ту.  [...] [Чи несуть хліб на цвинтар?] На кришці. [На 
похорон люди не несуть хліб?] Ні, одна хлібина. [Цю 
хлібину] бере той, хто держе верьовки, що спускають 
в яму.

КОРОВАЙНИЦІ [Яка жінка місить тісто на коровай?] 
Та, щоб не була розвідна, щоб добре жила. Удова не 
нада, хай буде пара. Мені тьотя Варя місили коровай, 
тьотя Єля. Але тьотя Єля два рази виходила [заміж]. 
А це треба, щоб пара була та, щоб вона не була роз-
ведена і  не соєдєнення  – я дівчина, а  у вас син уже 
був жонатий. Це треба, щоб тільки та пара робила, 
що раз женилися і живуть харашо. Середнього віку 
місили, бабки не місили. Куди мені зараз місить, як я 
не можу, мені осьо восемдесятий год. Це треба, щоб 
вона мала год сорок. Треба мать силу. Ми ж пекли все 
врем’я, а це вже... [Жінка, у якої менструація, місити 
не може?] Боже упаси, вона должна признаться.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Пшеничний хліб такий здоро-
вий. Пекли дома. Коровай кладеться перед нєвєстою 
і женихом. [Коли коровай печеться?] У четвер пекли 
[коровай], шишки пекли. [Запрошували на весілля] з 
шишкою. Круглі такі шерпаки, як шишки. І з платком, 
щоб не гола шишка була. [Якої форми був коровай? Як 
його прикрашали?] Великий. Круглий, як калач. Пле-
тяний  – а як плетяний  – тонесенькі вірьовочки ро-
били і оці штупачки робили, як їжачок, і плели його. 
А тоді цей калач переплутували під спід, під спід, і він 
сходив. А всередину робили – як називалося? Я забу-
ла. Тісто качали, різали навкосяк і надівали. І ото при-
крашали коровай. У трьох місцях. Чіпляли ті гілочки, 
а тоді – хто що мав. Всередину – «бугаю» – бутиль з 
водкою чи з вином. Графин. І ото на другий день чи 
[на] третій брали той «бугай» бояри, тоді ганяли, шу-
кали, поки найдуть того «бугая», щоб розпить. Гроші 
клали, копійки клали. Кому попаде в короваї копійки, 
той щасливий буде. Коровай на столі, в  хаті. Благо-
словляла мати віконою і хлібиною. Хліб-сіль з рушни-
ком. А коровай – на другий день з обіду. Приходили на 

другий день люди, снідали там, все, а тоді ті, що старо-
стами були і в жениха, і в нєвєсти (бо на другий день 
усі разом), різали той коровай. Різали на скибочки, 
а тоді клали у миску, накривали рушничком і ото до 
каждого підходили з мисочкою, і витягали, і дивили-
ся, бо тонесенько різали – якщо є монєтка всередині – 
значить то людина щаслива. [Усім гостям роздавали 
коровай?] Всім.  [...] Раненько, щоб поминать людей, 
йдемо до криниці: беремо полотенце чи платок, кла-
дем на криницю, набираєм перву воду, щоб ніхто цієї 
води не набрав з тої криниці. Щоб я [наречена] перва 
набрала тої води. Ми пішли до женіха. Я вже пішла до 
їхньої криниці, платок і шишку, набрали води і при-
ходим додому, і вже гості у нас, приходять – ми вми-
ваємося, витирають руки, дають гроші.

ПОМИНКИ На похорони готовили борщ, картошку, 
кампот і всьо. А тепер дуже харашо готовлять. Другі є, 
мають відкіля, да готовлять, а другі не мають, да вихо-
дять з того, що позичають да розплачуються. Раньше 
коливо варили з пшениці, а січас уже з рису. Заправ-
ляють сахаром, канхветами. Але вже коливо пошти 
вийшло з моди. На кладбищі – тільки канхвети, пря-
ники, а дома готовлять кушання, коливо. Коливо бе-
руть спочатку три ложки. Христяться до каждої стра-
ви на похороні. [...] Перший день положено, щоб три 
страви було – борщ, що там вторе і кампот. А тепер 
уже – мама рідна! [Чи готують коливо?] Обязатєльно. 
[Чи подають борщ?] Обязатєльно. У  борщ кладуть 
квасолю зараз. Обязатєльно горілку кладуть. [Рані-
ше] частували по три чарки – до первої страви, вто-
рої, третьої. А тепер – графин. Немає – наливає знов 
хазяїн, то пий.  [...] [Чи носять «сніданок» померло-
му?] Да. Гаряче не понесеш – борщ та кашу, а візьмеш 
ковбаски, якийсь налисник там та бутилочку, та там 
прийдуть дочки чи сестри, брати, та поснідають, самі 
собі вип’ють. А як іде хтось – угощають. Хтось через 
кладбище йде в той момент. [Що робили з недоїденим 
сніданком?] Старались, щоб оддать. А тарілка, ложка, 
чашка дається на дев’ять день, вилка й ложка. Вже не 
даси порожню тарілку, покладеш конфетів, а  в тарі-
лочку там печеня і даси.
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АНАНЬЇВСЬКИЙ РАЙОН
с. Коханівка

Записала Л. Артюх 1981 р. у с. Коханівка  
Ананьївського р-ну Одеської обл.  

від Загороднюк Христини Василівни, 1918 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ  У [19]30-ті й [19]40-ві ро-
ки молодий ще сватав молоду з двома старостами. 
Несли з собою хліб, кварту горілки. «Ідем полювати 
на куницю». Якщо договорялись і молода дала згоду, 
сідали за стіл. А як не було згоди, казали «потягнеш 
кабака», і хліб вертали. [...] Сідали за стіл, випивали, 
закусювали, договорювалися, коли свадьба. Зараз вже 
не сватають, тільки роблять договор. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У  четвер печуть коровай, як ко-
лись, так і тепер. Пече кухарка з хазяйкою. Вимішує 
тільки така, що живе в парі, одинока могла тільки по-
сидіти поруч. Коровай круглий, великий, по півметра 
в діаметрі. Зверху викручують шишки, крутики, уточ-
ки, голубочки. В  піч садить сама коровайниця, сама 
й вимітає піч. Коли садять в піч коровай, то діжу під-
німають угору, співають, танцюють, щоб ріс. Пекли 
праники для жінок з боку молодої, шишки для роздачі 
людям. Шишки давали при даруванні. Тепер печуть 
шишки або булки. Шишки розміром в два кулаки. Пе-
чуть калачі. Тепер їх можуть не пекти самі, а замовити 
в пекарні. Усім людям дають при даруванні чи то ка-
лач, чи то шишку. Калачі молдавські плетуться учет-
веро, а українські сплітаються удвоє.  [...] Всьому по-
чету молодого (старший боярин, дружби троє-четве-
ро хлопців, староста один жонатий чоловік, старший 
брат чи дядько, сімейна пара нанашків, дві світилки – 
молоді дівчатка – сестри молодого, три-чотири друж-
ки) печуть калачі. Коли просять на весілля, носять під 
пахвою калач. Виймає калач, кланяється: «Просили 
тато й мама, і  я прошу на хліб, на сіль, на весілля!». 
Калач не лишає, кланяється і йде далі. Підходять до 
свого двору, калач виймає, дружки калач розпушують 
у неї над головою і розтоплюють по кусочку. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Весілля до війни гуляли в неділю, 
а тепер – в суботу. В середу колій ріже свиню й теля, 
а кухарки готують ковбаси, сальтисон, ветчину, коп-
чену в диму. Раніше шинку на зиму в комині коптили 
на запас, а тепер рідко коптять на запас, роблять, коли 
є потреба.  [...] Весь почет молодого і нанашки тут. 
П’ють за всіх. Кожного гостя угощають  – частують. 
Колись обносили чаркою кожну пару гостей, а тепер 
кожному своя чарка, але кожного частують і припро-
шують. Є й вилка, й ложка, й тарілка кожному. Стіл 

був такий: холодець, риба смажена чи солона, бринза, 
салат з картоплі, фасолі, огірків і олії, перець жарений, 
ковбаси кров’яні й такі, калачі, хліб, хрусти. Тепер ба-
гатше: крім того, ще й салат з майонезом – «Олів’є». 
Сирки, ветчина, кури, начинені локшиною з м’ясом, 
бринза, ковбаси, сальтисон, хрін, печені гуси й качки, 
на солодке  – пончики з сиром чи повидлом, хрусти. 
На гаряче – картопля з м’ясом, голубці – колись з ку-
курудзою, а тепер з рисом чи пшеничними крупами і 
фаршем у капусті чи виноградному листі. Котлети з 
свинини, картопляники. На другий день борщ гаря-
чий (і колись, і  тепер). На останню страву – бабку з 
локші з яйцями, кисіль – «виганя з-за столу». 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Коли молоду, молодого відправляють 
до вінця, мати кожного посипає житом. Молоді з хлі-
бом йдуть до молодої, мати там міняє тричі хліб, тоді 
за платок вводить молодих у хату, садить за стіл на по-
куті, щоб добре жили, багаті були. Як вийдуть [з-за 
столу], мама молодої обсипає молодих житом і гроши-
ма вслід. Мати з батьком [молодого] зустрічають з дво-
ма хлібами й іконою. Молода з собою несе два калачі і 
міняється з свекрухою тричі, хліб цілують. Тоді мама 
за платок вводить молодих у хату, садить на кожуха, 
щоб були багаті. І тепер так садять, або на шубу. Обіда-
ють так само, як і в молодої, п’ють, гуляють, танцюють, 
в’яжуть нанашок. Молодих дарують, а усім гостям роз-
дають калачі й шишки. Першими дарує нанашко – ві-
вцю чи теля, нанашка – вівцю, порося. Тепер дарують 
більше гроші або одяг, верблюжу ковдру, а гості – по-
кривала, матерію, посуд, всяку всячину на господар-
ство. Всім дарувальникам підносять по дві чарки вина 
на пару гостей. При цьому роздають коровай, калачі й 
шишки. Рано дружки в понеділок несли молодій сніда-
ти: вареники, налисники. Гості сходяться до молодої. 
Там обдаровують молодих від роду молодої, ділять її 
коровай і роздають калачі. Такий обмін: тобі – коро-
вай, а ти – подарок. [...] Роділля на третій день зілляє 
бабі на руки й дає подарок: хліб чи калач і хустку чи 
матерію на фартух.  [...] Калачі пекли: на кожну пару 
кумів – пару калачів. Їх загортали в матерію й давали 
кумам. [...] [Під час похорону] на пілку калач не кла-
дуть, а на кришку кладуть платки і два калачі для тих, 
хто нестиме [покійника]. На кладбище йдуть проща-
тись, і там дев’ять калачів роздають людям. 

ПОМИНКИ Обід: коливо солодке з рису чи пшениці, 
рідко конфети горошком, борщ, жарена картопля, 
риба смажена, котлети. Остання страва – кисіль або 
компот. Як подали, то вже після цього треба з-за сто-
лу йти. Колись ще годів двадцять п’ять тому було три 
страви, крім колива: борщ, картошка й компот чи 
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на солодке  – пончики з сиром чи повидлом, хрусти. 

Е
на солодке  – пончики з сиром чи повидлом, хрусти. 
На гаряче – картопля з м’ясом, голубці – колись з куЕНа гаряче – картопля з м’ясом, голубці – колись з ку
курудзою, а тепер з рисом чи пшеничними крупами і Екурудзою, а тепер з рисом чи пшеничними крупами і 
фаршем у капусті чи виноградному листі. Котлети з Ефаршем у капусті чи виноградному листі. Котлети з 
свинини, картопляники. На другий день борщ гаряЕсвинини, картопляники. На другий день борщ гаряЕчий (і колись, і  тепер). На останню страву – бабку з Ечий (і колись, і  тепер). На останню страву – бабку з 
локші з яйцями, кисіль – «виганя з-за столу». Елокші з яйцями, кисіль – «виганя з-за столу». 

ли молоду, молодого відправляють Ели молоду, молодого відправляють 
до вінця, мати кожного посипає житом. Молоді з хліЕдо вінця, мати кожного посипає житом. Молоді з хлі
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кисіль. Коло кожного на обіді кладуть платочок і ка-
лач із свічкою  – забирають з собою. Так поминають 
на дев’ять, сорок днів, і в год. На сорок днів просять 
сорок осіб і всім дають калачі. На дев’ять днів і в год 
калачів не роздають, а просто обід з коливом. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Після Паски через 
тиждень у четвер – Проводи. Варять коливо. Несуть 
на кладовище пряники, гостинці, паски, крашанки, 
водку, вино. Вгощаються і вгощають людей. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ, 
ЗВИ ЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» На Різдво ковбаса і 
кров’янка, сальтисон, порося напихають лапшою з 
часником. На Святий вечір пісне, кутя з пшениці, 
узвар, тепер кажуть «кампот», картопля, вареники з 
капустою. Носять вечерю нанашкам діти: вареники, 
кутю, узвар. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Паску печуть паску з тридцяти жовтків, така жовта 
та добра. Сир носять святити, крашанки. Крашанки 
красили і писанки писали, і тепер пишуть, ще вміють. 
Печуть паски.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ До Спаса давно колись яблук не їли, тепер печуть 
пиріг з яблуками – плацинди. На Маковія печуть пам-
пушки, тоді їх змішують з тертим маком і медом. Сма-
жать прісні коржі з маком. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Каші робили кукурудзяну, 
пшеничну, пшоняну, гречану, рисову рідко. А  ман-
ки не було, після війни стали варить, і  ті самі каші 
варять. Голубці роблять з кукурудзяної крупи, тепер 
вже з рису переважають, дають м’ясний фарш, загор-
тають в капустяне листя або виноградне, тушкають. 
Картоплю дуже люблять, люблять картопляники, на-
віть замість хліба. Люблять варену товчену картоплю, 
вінегрет з картоплею, квасолею, буряком, огірками, 
капустою, олією. Давніше була сім’яна олія з коноплі, 
тепер – з сояшника. Картоплю дають і до м’ясного са-
лату. Фасоля варена, зажарена цибулею з салом. Таку 
найбільше люблять. Борщ з буряком, морквою, пас-
тернаком, цибулею, картоплею, капустою, томатом і 
сметаною.У піст – з квасолею, а не на бульйоні. Колись 
борщ завдавали житніми висівками, їх сквашували, 
називали «сирівець». А  після війни стали потроху 
вживати помідори чи томатний соус, а тепер сирівець 
не роблять. Капусняк варять з кислої з додаванням 
свіжої капусти, додають помідори, кукурудзяну крупу 
або пшоно, тапер можуть сипать рисову чи пшеничну. 
Роблять і в свято, і в будень, тепер часто варять. 

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Роблять галушки з прісного 
пшеничного тіста: розкачують, нарізають смужками, 
рвуть, [кидають] у окріп чи молоко кипляче. Затірку 
тут не роблять, а давно колись робили, затирали во-
дою муку. І давно, і тепер робили й роблять куліш із 
кукурудзяних круп, заправляли висівками й затира-
ли картоплею: «Наїлася кулішу, аж ногами колишу». 
Локшину варили на молоці і в супі. Так і зараз. Бабку 
з локшини роблять, тепер так, як і колись. Тепер ро-
блять її з готовими макаронами, вермишелями про-
мислових виробників. У відварену локшину вбивають 
яйця, кидають масло, сіль, вкладають у мащений жи-
ром чавунець і запікають у печі. Солодять при подачі 
на стіл. Розсольник робили з солоними огірками з різ-

ними крупами. Зараз ще частіше варять. Щі – не ва-
рена страва, сирівець, сметанка, зелень, яйце, свіжий 
огірок. Холодник так називають – «щі». Супи варять – 
картопляний, круп’яний, колись теж часто варили не в 
обід, а на сніданок чи вечерю. «Юшкою» чи то «юхою» 
називають з риби. Кисіль варять з картопляного крох-
малю чи з вишнями, чи з молоком. Квашу робили до 
[19]40-х років, тепер не роблять. Брали житню, пше-
ничну й кукурудзяну муку, змішували, попарили, за-
парили окропом. Солодне. Потім кидали хліба, щоб 
вкисло, і рідина ще солодне. Тоді варили і їли саму без 
добавок, без олії. Локшину з гречаної муки робили, 
тепер нема такої муки, то не роблять. Мамалигу з ку-
курудзи роблять і зараз, їдять із сиром, бринзою, мас-
лом чи смаженим салом. Ще зразу після війни часто 
вживали, чи не щодня. Хліб вже не печуть – купують. 
Як треба, коржі прісні чи перепічки дріжджові печуть 
і зараз із пшеничного тіста. Колись давно пекли із гре-
чаного. Пироги чи не щонеділі печуть із сиром, кар-
топлею, капустою, яблуками, вишнями, маком, пови-
длом. З м’ясом не печуть. Налисники й давно, й тепер 
смажать і без начинки, і з сиром. Їх і на свята смажат, 
і так у будень їдять. 

НАПОЇ Квас робили і давно, і роблять зараз – сирівець, 
із чорного хліба смаженого. З яблук не робили. Тепер 
роблять: варять яблука, у  відвар дають цукор, тоді 
дріжджі, бродить, розливають у пляшки, ховають на 
холод. П’ють скоро, щоб не перекис.

ПОСТУВАННЯ Церкви в селі нема. Тому тепер вже не 
дуже постують. Посту дотримуються тільки дехто 
із старих людей. Постяться сарі і навіть старці, що 
просять, бо вони богомольні. Люди лише в Страсну 
п’ятницю і суботу постять, а  в неділю розговляють-
ся зразу свяченою крашанкою. А хто не може далеко 
йти святить, то й не свяченою, а крашанкою й паскою. 
Постяться і в Святий вечір. Тоді тільки пісна вечеря: 
борщ, вареники, риба, капуста, басоля, узвар і кутя. 
Постяться і наперед Ордана, і на Спаса Преображен-
ня. Дітей не постять і раніше майже не постували.

БАЛТСЬКИЙ РАЙОН

с. Кармалюківка
Записали С. Сіренко та С. Кравченко 26 липня 2008 р.  

у с. Кармалюківка Балтського р-ну Одеської обл.  
від Нікітюка Федора Івановича, 1942 р. н.,  

родом із с. Чернече Балтського р-ну,  
Фюдотчак Ірини Флорівни, 1919 р. н., 

та Никитюк Тетяни Романівни, 1943 р. н., 
родом із с. Кринички Балтського р-ну

ХЛІБ Хліб у нас був малай, кажуть, що це молдавський 
хліб. А в нас не було пшениці на той час, жита сіяли 
мало коло хати. А з колгоспу більше давали кукурудзу. 
Це мололи кукурудзу – спочатку на жорнах, а пізніше 
мололи, був у нас млин, туди носили. Пекли цей малай: 
кукурудзяна мука. Моя бабуся, так як в неї не було ні-
чого, то вона додавала воду, сіль і оце все перемішувала 
і, заливала у форми, і клала у піч. Але якщо приходила 
неділя чи яке свято, то вона доставала кислого моло-
ка, додавала щепотку туди соди, сіль, і це теж так само 
запікала в печі. Він не підходив, скільки залили, і все, 
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І
тепер – з сояшника. Картоплю дають і до м’ясного са

І
тепер – з сояшника. Картоплю дають і до м’ясного са
лату. Фасоля варена, зажарена цибулею з салом. Таку Ілату. Фасоля варена, зажарена цибулею з салом. Таку 
найбільше люблять. Борщ з буряком, морквою, пасІнайбільше люблять. Борщ з буряком, морквою, пас
тернаком, цибулею, картоплею, капустою, томатом і Ітернаком, цибулею, картоплею, капустою, томатом і 
сметаною.У піст – з квасолею, а не на бульйоні. Колись Ісметаною.У піст – з квасолею, а не на бульйоні. Колись 
борщ завдавали житніми висівками, їх сквашували, Іборщ завдавали житніми висівками, їх сквашували, 
називали «сирівець». А  після війни стали потроху Іназивали «сирівець». А  після війни стали потроху 
вживати помідори чи томатний соус, а тепер сирівець Івживати помідори чи томатний соус, а тепер сирівець 
не роблять. Капусняк варять з кислої з додаванням Іне роблять. Капусняк варять з кислої з додаванням 

М
пшеничну, пшоняну, гречану, рисову рідко. А  ман

М
пшеничну, пшоняну, гречану, рисову рідко. А  ман
ки не було, після війни стали варить, і  ті самі каші 

М
ки не було, після війни стали варить, і  ті самі каші 
варять. Голубці роблять з кукурудзяної крупи, тепер 

М
варять. Голубці роблять з кукурудзяної крупи, тепер 
вже з рису переважають, дають м’ясний фарш, загор

М
вже з рису переважають, дають м’ясний фарш, загор
тають в капустяне листя або виноградне, тушкають. 

М
тають в капустяне листя або виноградне, тушкають. 
Картоплю дуже люблять, люблять картопляники, на

М
Картоплю дуже люблять, люблять картопляники, на-

М
-

віть замість хліба. Люблять варену товчену картоплю, Мвіть замість хліба. Люблять варену товчену картоплю, 
вінегрет з картоплею, квасолею, буряком, огірками, Мвінегрет з картоплею, квасолею, буряком, огірками, 
капустою, олією. Давніше була сім’яна олія з коноплі, Мкапустою, олією. Давніше була сім’яна олія з коноплі, 
тепер – з сояшника. Картоплю дають і до м’ясного саМтепер – з сояшника. Картоплю дають і до м’ясного са
лату. Фасоля варена, зажарена цибулею з салом. Таку Млату. Фасоля варена, зажарена цибулею з салом. Таку 
найбільше люблять. Борщ з буряком, морквою, пасМнайбільше люблять. Борщ з буряком, морквою, пас
тернаком, цибулею, картоплею, капустою, томатом і Мтернаком, цибулею, картоплею, капустою, томатом і 
сметаною.У піст – з квасолею, а не на бульйоні. Колись Мсметаною.У піст – з квасолею, а не на бульйоні. Колись 
борщ завдавали житніми висівками, їх сквашували, Мборщ завдавали житніми висівками, їх сквашували, 

Ф
пиріг з яблуками – плацинди. На Маковія печуть пам

Ф
пиріг з яблуками – плацинди. На Маковія печуть пам-

Ф
-

пушки, тоді їх змішують з тертим маком і медом. Сма

Ф
пушки, тоді їх змішують з тертим маком і медом. Сма-

Ф
-

ші робили кукурудзяну, Фші робили кукурудзяну, 
пшеничну, пшоняну, гречану, рисову рідко. А  ман Фпшеничну, пшоняну, гречану, рисову рідко. А  ман- Ф-
ки не було, після війни стали варить, і  ті самі каші Фки не було, після війни стали варить, і  ті самі каші 
варять. Голубці роблять з кукурудзяної крупи, тепер Фварять. Голубці роблять з кукурудзяної крупи, тепер 
вже з рису переважають, дають м’ясний фарш, загор Фвже з рису переважають, дають м’ясний фарш, загор- Ф-

і так у будень їдять. 

Ф
і так у будень їдять. 

НА

Ф
НАП

Ф
ПОЇ

Ф
ОЇ

із чорного хліба смаженого. З яблук не робили. Тепер 

Ф
із чорного хліба смаженого. З яблук не робили. Тепер 
роблять: варять яблука, у  відвар дають цукор, тоді 

Ф
роблять: варять яблука, у  відвар дають цукор, тоді 
дріжджі, бродить, розливають у пляшки, ховають на 

Ф
дріжджі, бродить, розливають у пляшки, ховають на 
холод. П’ють скоро, щоб не перекис.Фхолод. П’ють скоро, щоб не перекис.

ПОСТУВАФПОСТУВАННФННЯФЯ ЦерФЦер
дуже постують. Посту дотримуються тільки дехто Фдуже постують. Посту дотримуються тільки дехто 
із старих людей. Постяться сарі і навіть старці, що Фіз старих людей. Постяться сарі і навіть старці, що 
просять, бо вони богомольні. Люди лише в Страсну Фпросять, бо вони богомольні. Люди лише в Страсну 
п’ятницю і суботу постять, а  в неділю розговляютьФп’ятницю і суботу постять, а  в неділю розговляють
ся зразу свяченою крашанкою. А хто не може далеко Фся зразу свяченою крашанкою. А хто не може далеко 
йти святить, то й не свяченою, а крашанкою й паскою. Фйти святить, то й не свяченою, а крашанкою й паскою. 

Е
і зараз із пшеничного тіста. Колись давно пекли із гре

Е
і зараз із пшеничного тіста. Колись давно пекли із гре
чаного. Пироги чи не щонеділі печуть із сиром, кар

Е
чаного. Пироги чи не щонеділі печуть із сиром, кар
топлею, капустою, яблуками, вишнями, маком, пови

Е
топлею, капустою, яблуками, вишнями, маком, пови
длом. З м’ясом не печуть. Налисники й давно, й тепер Едлом. З м’ясом не печуть. Налисники й давно, й тепер 
смажать і без начинки, і з сиром. Їх і на свята смажат, Есмажать і без начинки, і з сиром. Їх і на свята смажат, 
і так у будень їдять. Еі так у будень їдять. ЕКвас ЕКвас робили і давно, і роблять зараз – сирівець, Еробили і давно, і роблять зараз – сирівець, 
із чорного хліба смаженого. З яблук не робили. Тепер Еіз чорного хліба смаженого. З яблук не робили. Тепер 
роблять: варять яблука, у  відвар дають цукор, тоді Ероблять: варять яблука, у  відвар дають цукор, тоді 
дріжджі, бродить, розливають у пляшки, ховають на Едріжджі, бродить, розливають у пляшки, ховають на 
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зверху румяна така корочка утворювалася. На перший 
день, коли його різали, він тримався купочки. А потім 
він розсипався, шо треба було отак їсти, тільки із руки. 
І от дівчинка, звали її Ліна, ми побачили, шо вона їсть 
хліб – не жовтий, як у нас, а білий. І от ми всі дівчатка 
зібралися: 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 домовилися, шо да-
вай украдем кусочок. І ми вкрали, і ми покушали. Ми 
не могли зрозуміти, шо то не малай, шо то не з кукуру-
дзи, а із пшеничного борошна. Вони [батьки дівчинки] 
обоє працювали, він був директором, вона – вчитель-
ка російської мови, вони десь купували це борошно, 
і вона, видно, пекла, бо так у нас ніде не продавався та-
кий хліб. [Як зараз печете хліб?] Pамочуєм дрощі, вони 
розмокають, підбиваєм мукою, потом місимо, потом – 
в форми, сажаєм в піч, і получається хлібчик.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ На углах ставили хліб-сіль, квіти. На 
кожен угол ставили. І тоді почали вже будівництво.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Пасочки пекли. Там в пасочки тре-
ба яєчок і масла, і сметанки, всього. А йдем у церкву, 
приходим додому, поїмо, спочиваємо, їмо ті пасочки, 
крашаночки. [...] Купляли такі порошки та й красили 
ті яїчка, щоб гарно піти до церкви і посвятити. 

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ А голодовка як була, 
хто міг, бурани нарвали, жолудя ходили збирати в ліс. 
Оце ми їли, крупиночки не було в хаті, нічого.

с. Мошняги
Записали С. Сіренко та О. Бабенко в липні 2008 р.  

у с. Мошняги Балтського р-ну Одеської обл.  
від Борщ Євгенії Миколаївни  

та Лановлюк Наталі Петрівни, 1933 р. н.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Пекла хліб, паляниці (ми 
кажем «пироги») з вишнями, з картошкою, з сиром – 
з усім. А ще – борщ добрий у печі варити. Кашу добре 
в печі варити.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Короваї пекли люди самі. Як роз-
ведена була, то таких не кликали. А  кликали таких, 
що в парі жили: чоловік і жінка. Кликали три-чотири 
душі. Тісто місили тверденько, щоб можна ж було ви-
робити і квіточки такі. Та такі дека робили великі. Піч 
палили та у піч коровай сажали.

с. Перейма
Записали Т. Величко, О. Васянович та В. Левицький  

26–27 липня 2008 р. у с. Перейма  
Балтського р-ну Одеської обл.  

від Колодко Олени Григорівни, 1936 р. н., 
Цимбал Анни Феофанівни, 1935 р. н.,  

Кондратюка Василя Федоровича, 1934 р. н.,  
Кондартюк Олени Миколаївни, 1938 р. н.,  

та Івана Васильовича, 1937 р. н. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ва-
рять вареники на Святвечір. Повинно бути дванад-
цять страв, але хто скільки має. Тоже мама старалася. 
На старий Новий рік вареники обов’язково робили з 
вишнями і сливками, всі інші страви готували, як зви-
чайно на свята. Чогось такого особливого, екзотично-
го не було, а так як було положено.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ки ми пекли у формах – глиняні такі були. А зараз я 
вже печу в коробочках від томату. [Як прикрашали?] 
Хто як хоче. Можна зверху яєчко. Є така спеціальна 
присипочка. [Раніше чим прикрашали?] А тоді нічим, 
примастили яєчком і всьо. А  можна було, робили 
такий пирог чи шо, робили такі «ХВ». Взяла форму, 
коржик тіста помастила повидлом, і знов коржик тіс-
та, і помастила повидлом, а зверху кладу полосочки з 
тіста. І тоді ці перехрестинці помастила яєчком. Піді-
йшло. [Як Ви готуєте тісто на паску?] От на літр мо-
лока двісті грамів маргарину, десять штук яїц. Сахару 
кіло не треба, бо воно таке дуже тяжке, ну, около. Хо-
рошеє получається. А муки – скільки забере. Масло, 
як є, то обязательно. Дуже добре паска пахне, як мас-
ло є. Тісто має бути м’яким. Я хліб м’яко мішу. Воно 
м’якенький. [Коли починали їсти свячене на Пасху?] 
Як прийти з церкви та сісти обідати. В  самий перед 
треба з’їсти паску і сир запечений. Шо там ще є. Кра-
шанки не їдять в перший день Паски. На другий день 
можна. Яйце біле почищене – можна. А крашанки – це 
крашене яйце. Я пообирала їх досвіта, як йти до церк-
ви, і поклала коло сира. Як пообідати, то води не пити, 
бо, кажуть влітку дуже жажда води пити буде. Потом 
можна пити, а  як пообідала, то не можна. Це таке я 
чула. А  крашанки на другий день їли. А  ці обирані 
яїчкі, це на перший день можна їсти. Якщо кришки з 
паски – курчатам кинути.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ [У вас казали «Паска» чи «Велик-
день»?] І  так, і  так казали. [Що на Великдень освя-
чують?] Крашанки, паски, сир запікають. Хто шо 
має. Ковбасу. [Чи освячували страви в інших селах, 
якщо у своєму не було церкви?] Стратівці за дев’ять 
кілометрів. 

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИ-
КЛУ Коржі печуть з маком [на Маковія]. Вони ро-
блять так: труть мак і ті коржі лупають, і  вони такі 
вкусні з маком. [Що готують на Спаса?] Пиріжки, мед, 
гарбузи. Гарбуз з медом. Так їдять. І гарбузи на Спаса 
їдять, і пиріжки з медом.

ПОМИНКИ На похорон і на помінки, шоб було з трьох 
страв, правільніше. Але тепер столи накривають, як 
на весілля. Вино должно бути на столі. Вино мож-
на, а водку – нєльзя. От похорони були в піст, і я не 
клала водки. Пісні робили страви. Должно бути гаря-
чий обід. У нас кашу варять. Кидають зразу капусту, 
капуста кипить, лляють молоко, шоб воно пряжене 
було, потом рис, пшона. Кухар, вона знає, скільки там. 
А потом уже покипіло воно всьо, заливається кислим 
молоком, сметаною, маслом. Багатенько яєць треба. 
Мішається-мішається. Накривається. Якщо не пісні, 
то роблять шкварки. Мисочки невелічки такі, помас-
тили шкварочками. Яка вкусна та каша! За борщом да-
ють. Ще перець або голубці, або картошка, чи «бабу» 
печуть. У вас бабу печуть? [Ні, розкажіть, будь ласка]. 
Тісто, або спагеті, варилося. Помастити маслом, яєчка 
взбити хорошо, трошки сахара. Хорошо розмішати. 
І в каструлях у піч саджають. Каструлю бумагою об-
кладають. Витяг з печі, перекинув, а воно не пристає. 
Порізав і сливки сушені добавив... Налисники з си-
ром. [...] Як піст, то неззя мяса їсти, жиру. Це закон. Як 
на обід, то собі вже там, хто соблюдає піст, то пісний 
обід вкусніший. Борщ, каша, голубці, перець, ковбаса. 

БАЛТСЬКИЙ  РАЙОН
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[Яку кашу готують?] Щоб ви поїли, то б щодня їли. 
Там дуже багато компонентів  – і масло, і  маргарин, 
рис, капуста, сметана. [Цю кашу готують тільки на по-
минки?] Нє, на весілля ще готують. А хто хоче, ще і 
вдома. Як нема борщу і каші, то це як весілля, так ка-
жуть. Налісники роблять в кінці, як має вже кінчатися 
обід – це сливки і налісніки. Но гарно роблять обіди. 
А батюшка, як приходив в пісний день, то він не їсть. 
Це колись вони по обідах ходили, а  зараз не ходять. 
Він сидів колись посередині, всі люди обідають, та й 
він встав, ще поспівали. Набожно було. А цей [свяще-
ник] не обідає. Цей прийшов, сказав скілька слів та й 
пішов. З Лісничівки [священик]. [Які страви готують 
на похорон?] Борщ, каша. Це таке блюдо, що город-
ські не їли. А як покушали, то і рецепти брали, і всьо, 
давай собі варить. Вливається трошки води, кидаєть-
ся капуста, кипить. Тоді лляється молоко, кидається 
рис або пшоно. Підливається молоко кисле, а тоді до-
бавляються яйця, масло, зажарка  – морква, цибуля. 
А  тоді зверху шкварками мастять. Було добре. [Що 
ще готують?] Картошка, голубці. Як піст, то вже риби 
добавляє. А потім сливочки, конфетки кладе до сли-
вок. Йдуть люди, кожному давай подаяніє – булочка, 
конфетки. [Чи варять вареники?] Вареники – ні. [Яку 
страву подають останньою?]. Сливки. Хто хоче, ро-
бить кисіль. А так, сушені сливки. [Скільки страв го-
тують?] Тепер так роблять, шо й не тільки дванадцять, 
а  й чотирнадцять чи вісімнадцять. Це коли дев’ять, 
сорок днів, год, кладуть холодні закуски. А  почина-
ють з борщу, так само кашу дають. Коливо – це саме 
перше. [Із чого роблять коливо?] З пшениці. Зваримо 
пшеницю, заколотила, всипнула сахару, конфети є 
такі дрібненькі, ними прикрашали. Дві-три мисочки, 
щоб на кожен стіл, тоді передають одне-одному. Ко-
ливо самим першим їдять. Хто хоче, то присуває та 
й їсть, воно на столі стоїть. [Чи ставлять спиртне?] 
Обов’язково. І вино теж, і вода. [Коли почали ставити 
спиртне?] Років, напевно, зо тридцять, ні, більше.

ХЛІБ [Ваша мати пекла хліб чи купляла?] Хто тоді ку-
пляв?! Пекли хліб. А зараз... У мене цілий год. Як слу-
чилася біда, я і не пекла. Це два рази спекла, ну трош-
ки... Ранше пекли. З вечора його парили, дрожжи до-
давали, воно бродить, і на утро встала, ще знову роз-
чиняє його сироваткою. Ранше було так і помісюєт. 
Воно зійшло, і  тоді виробляєш у форми. [Ваша мати 
теж у формах хліб пекла?] Да! [Які були форми?] Кру-
глі. Десь у мене є [показує].  [...] Самі робили [дріж-
джі]. Як хміль, то його зварити, настоять, процідить, 
закипить, і запарити в кукурудзяну муку. Запарити і 
класти на підплету. Воно грає-грає. Пахне так дрож-
жями! І виробляти, хочеш – коржиками, хочеш – про-
сто пощипати. Вони висохнуть. Як хліб пекти, розпус-
тила [дріжджі] в тепленькій воді, трошки сахару, му-
кичку. Підбивочку таку робили. Підбивка. А хліб па-
рили з вечора. Та запарка простигла, а то підійшло, та 
підбивочка, шо під дрожжі. Все це зливається вмєстє, 
і перемішала, накрила, і до ранку воно сходить, грає! 
А рано ми розбавляємо запарку цю, що грало всю ніч, 
і  розбавляється, муки добавляєм, солі. Намісила, 
і воно сходить. Виробляєш. [Коли Ви були дитиною, 
з якого борошна тоді хліб пекли?] А тоді жолудєвий 
був. Ой, лучше не розказати, не нагадувати. Пійшла 
сестра в ліс жолуді збирати, цілий день, ще й люди 
там, що насилу прийде та принесе. А мати візьме його 

варити, зварила і тоді обирає ті шкарлупки, а воно там 
розлупується на дві половинки. І  мама його товче в 
макітрі, і розтовкає, розминає, і такі клецки. Прямо на 
плиті, не було ні жиру, ні олії, нічого. Їмо, а проков-
тнути не можем. А поки мама там розтре його в макі-
трі. [Коли такий хліб пекли?] Після війни, сорок сьо-
мий [1947 р.]. [Потім який хліб пекли?] А тоді – куку-
рудзяний. «Малаї» казали. Малаї, малай. [Як пекли 
«малаї»?] Так само, як я розказувала. Запарювали, 
воно переграло тую ніч, і місили. Як є трохи де пше-
ничний, ходили на жорни, як є – трошки змелемо, і тої 
муки можна хоч трошки помісити... Бо кукурудзяний, 
ви ж знаєте. І то, це тоді добрий був, шо трохи з пше-
ниці. А то і ніякого не було, їсти так хотіли. [Ще який 
був хліб?] Житній. [Коли його пекли?] В  те ж самоє 
врємя. Житній же добрий був, а мама пекла на листі з 
капусти. Він такий вкусний, хороший, добрий хліб. 
Колосся жали, складали у снопи, а  ми ходили коло-
сочки збирали, теребили, і їмо. [Коли почали пшенич-
ний хліб їсти?] А вже тоді, як давали на трудодні, по-
трошки. Сто грам на трудодні давали, п’ятдесят грам. 
Це скільки людина заробить на трудодні. Ходили на 
жорни, у кого є жорни, йдемо до них. А тяжко було 
жорнувати. Тяжко! Один – з одного боку крутить, ін-
ший  – з другого, а  тут такі жорни, сиплеться зерно, 
камінь тре, й  мука. Це добрий був хліб. А  тоді вже 
трошки лучче ставало людям, і вже почали млини мо-
лоти, і більше зерна давали людям на трудодень. Ой, 
Боже-Боже, нагадаю, як ми дітьми ходили збирали ко-
лосся, а  цей об’єзчик  – старший охраннік  – гонив. 
Були такі хлопчики, що з снопів смикали, що він там 
назбирає. Той підійде до снопа і смикає-смикає в тор-
бинку того колосся. А тому об’єзчику був наказ: ди-
вись. І ми його як побачимо, то так тікали. В ліс забі-
гли, глядь, а  він бежить. Такий був об’єзчик, що 
страшно. Я торбу кидаю, а сама тікать. [Чим піч топи-
ли, щоб хліб спекти?] Краще дровами хорошими. 
А тоді дров не було, дак ми палили, що було. Мама в 
полі, і брат, і сестра, а ще менший брат пас корови лю-
дям. Садок був великий у нас: там суха гіляка якась 
найшлася, там яблуня. Так, ще й треба сушеню су-
шить. Той мама мені каже: «Йди, Лено, з дівчатками в 
ліс». Я  йду та й принесу в’язочку дров. І  пекли. [Як 
знати, чи готова піч, щоб хліб саджати?] А треба ди-
виться, черінь має бути білим. І  як цей жар. Вогонь 
розгортати по всьому, тоді цей черінь напікається, 
і коцюбою підгорнула: та як іскриться на черені, то на-
палено хорошо, якщо темно, де пролинула коцюбою, 
то воно ще не напіклося, ще почекати. [Де Ваша мати 
зберігала хліб?] Та не було де. Складали... Поличка 
така у нас в хаті була, мама там складала. Як літо, то й 
він цвіте скоро. Якщо порожня діжа, то вона й там 
може лишити. Він довго не стояв. Сім’я у нас була 
большая. Їсти треба. І  мама, і  сестра, і  брат самий 
старший йдуть у поле. Дають мамі, дають сестрі норму 
косити пшеницю чи жито, ну, що там є. Норму давали. 
А вони ж жінки. Брат їхав помогав. А ще менший брат 
пас корови людям. Та люди давали харчів в поле. Рано 
виносили торбу: молока там бутилку, хліба шматок, 
там яєчок пару. То він корови вигнав і побіг додому. Та 
й залишить ці харчі, щоб ці, хто в полі, мали шо поїс-
ти. В обід жене коров сюди до ставу, шоб корови по-
пили водичку. А там прийшла очередь інших його по-
харчувати. То він каже: «Я похарчуюсь вдень у людей, 
а вранці – віддаю». Так жили. [Скільки хлібин пекла 
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Ваша мати за один раз?] І сім, і вісім штук. Тільки коли 
є возможность муки. Дуже тяжко, як хліба нема. У со-
рок сьомому році [1947 р.] всі пішли на роботу, а ми з 
братом, самі менші, сидімо у хаті. А мама десь квар-
точку кукурудзи взяла, шоб садити. А ми так їсти хо-
чемо. Хоч крупиночка, хоч кришечка хліба! Ніде нічо-
го! Якимось чудом ми вижили. Бо було так, що й зди-
хали люди. Ой, Боже-Боже! І  я достала ту кварту, 
а брат: «Нащо ти взяла, я мамі скажу». Я йому: «Ти не 
кажи, я тобі тоже дам!». Це я помню. І так жалко мені 
його. Його вже нема, він в шахті робив. А мати потім 
не питала, нічого не казала. [...] Мама пекла [хліб], я не 
пекла. А потім вже як я до Борі пішла [вийшла заміж], 
то пекла хліб. А так мама все время, постоянно його 
пекли, молотили. Мамі поможу там замісити чи що 
і йду скоро на ферму. [Як Ваша мати пекла хліб?] Па-
рила мама, а зараз так не печуть хліб. От, я прийшла 
сюди, до Борі [до свого чоловіка], і тут у Борі парила, 
розчиняла, тоді розчинка зійшла, замісила. Як є ще 
сироватка, то на сироватці дуже добре, а ще трошки 
маргарину кину, а ще кілька яєчок уб’ю, та й хліб який 
був! І тоді пшениці були хороші, а цей год я получила 
пшеницю, то змололи у чернець  – не можна хліба 
спекти. Розпливається. Та й купляю. Та й каже Люся 
[донька], що трохи повправляємося, то й поїдемо тоді, 
у Лісничівці млин меле. Як парила, то закип’ятила чи 
сироватку, чим вона парить, а обично то були на воді. 
У кого є корова, то парять на сироватці, у кого нема, то 
на воді запарять. Та й попарила, та запарка зійшла. 
Сироватка є, муку кидаю. Попарилась вона тако-о. Як 
закипіло, п’ятнадцять мінут щоб постояла. Оце я так 
робила. Воно собі постигло. Я  кидаю туда дрошші. 
Кинула дрошші, воно всю ніч грає. Я раненько встала, 
розчинила. Потом, поки я управилась, їсти дала, коро-
ва була в мене, то я вижену корову, а воно собі вже зі-
йшло, і я місю. Замісила і палю в печі. Запарила, а по-
том добавляю, бо там мало тої запарки, то я добавляю 
ще чогось, чого ви хочете, там яєчко ви вб’єте, марга-
рину туди ви кинете, як хочете, як нє, бо то хто як 
хоче. Бо баби старі як піст, то не кидають ні масла, ні 
маргарину, нічого, ні яєць не б’ють, ні сироватки не 
ллють, – на воді. А зараз прийшла звідки-небудь, за-
місила, уже хліб. І  як хороша мука тоже. Цей пекла 
хліб, то полишалися у мене тоді здоровезні форми. 
І як Коля оженився перший, а Боря оженився другий, 
то Ганна Мойсеївна каже мені: «Та й той спечи мені 
хліба, Анюта».  – «Можу спекти, но у вашій печі не 
буду, бо привикла до своєї печі, я  знаю, що робити. 
Дайте мені муку, а більше мені нічого не треба, в мене 
дрошші є, молоко є, яйці просити не буду». Вони при-
йшли хліб забирати, а мука хороша, а я на сироватці. 
А зараз хліб щоб я показала, то б ви сказали: «Ти без-
рука, ти негодна хліб пекти». Розплилася та мука, як я 
сію, то там як якісь волокіточки є, що переїло його 
дуже. Видно, шо довго стояло. Оце поїхала і замяла, 
і нехороша мука. [Чи були раніше дріжджі?] Самі ро-
били з хмелю. Свекруха моя робила з хмелю. Ти зна-
єш, які то дрожжі були? А зараз хліб такий лишають, 
підпалочок. Мама робила, а я не цікавилась, бо я на 
постійній роботі. Мама пекла й на листі з капусти 
[хліб]. [Житній?] Да. Форми тоже були, лиш так вони 
любили, дуже добрий хліб з капустин. Як покласти ка-
пустиний, і житній хліб був на черині. [Як дізнатися, 
що піч готова?] Нагоріла черінь, розгорнула жар чуть-
чуть, так, щоб жар як котелок став. Бо це в гарячу піч 

всунете, то який хліб стане? А  тоді вигорнули жар. 
А якщо багато жару, то надібрала в який совок та й в 
плиту, щоб не дуже пригорів. А це тоже мама робила з 
кукурудзяною мукою чи з висівками, це було таке, але 
я в цьому не участвувала. А  ми зараз попривикали. 
Хліб не такий. Він просто як витягнеш з печі, як всьо 
то розчиняєш, він так як водкою чути, так просто від-
дає. А потом, як він простиг, то такий добрий. А цей, 
ну шо, скороспішний, за час чи за два спекли хліб. Як 
мука добра, то тоже добрий хліб, пухкий. Я твердо не 
мішу. [Чи печете житній хліб?] У нас зараз жита нема, 
а  колись засівали жито і чисто всьо геть на городі. 
В нас хати були під соломою, сіяли жито, родили сніп-
ки, прошивали хати, а житній хліб пекли. А зараз всі – 
пшеничний, і я – біленький. Всю жизнь були пшениці. 
Я знаю, шо всьо время всю жизнь проходила по полях, 
то такі пшениці були гарні. Тато на ферму пішов, а ми 
були малі, нас тоже туди забрали. Тоді три колхози у 
нас були на селі, там було щось двадцять п’ять корів, 
коні були, вівці були. Тато мій усьо забрав, бо в нас 
сім’я була велика... [Скільки хлібин пекла Ваша мати 
за один раз?] Сім чи вісім спекла, то нам на дві неділі 
стане або і на більше. Ми ж не лише там той хліб їли. 
[Що таке «підпалок»?] Маленький хлібчик. Мама ка-
зала: «Я лишу цей підпалок та й зроблю дріжджі». Пе-
чений, тоді розлупили. Домішувала ще щось, кажеть-
ся, дрожжі, хміль, кажеться, всьо туди кидали. Хліб 
так [нашвидкуруч] не зробиш, то – коржі. На соді, як 
є, то молоко або сироватка, на солі. Та й пекли його 
скоренько, як треба. Корж пекли Перший хліб 
«вихватенець» казали. От нема вже хліба, а мама пече. 
Зварила щось, а хліба ще нема. Вона бере або прямо на 
черені виверне, або на сковородку. Зробила такий ви-
хватенець, поставила. А в печі горить... А ще робили, 
от коли комочок тіста лишається маленький. Була 
така спеціальна діжа дерев’яна, що місили хліб. І от в 
дежі трошки того тіста, мукичкою присипає мама так 
добренько. Вона розводе його і добавляє, так саме за-
парює, а тоді воно грає. [Коли робили хліб, ще щось із 
цього тіста пекли?] А хоча б пиріжки з черешнею, а як 
її не було – то з яблуками. А мати не з того тіста, що на 
хліб, а  прісні [пекла]. Так, на сироватці, як я кажу. 
В  печі, тоже на листі, або просто хорошо піч вигор-
нуть, шоб попелу не було. З кабаком пекла, з карто-
шкою, сливами свіжими, з капустою пекла. І такі ро-
била, круглі – плачинди. За розміром – великі [пока-
зує]. Як сковородка. Витягнула з печи, якщо не клала 
на листя, то повитірала-повитірала тряпочкою, щоб 
попелу не було, і помастила олією, і кладе на тарілоч-
ку. А  ті, що з яблуками чи з сливками, розрізала на 
чвертинки і дає нам. Нас п’ятеро, тих поїли, тих. О, 
такі в нас були пиріжки. «Пресні» називається. Ми ка-
зали «пиріжки», а про плачинди я десь від грамотних 
людей чула або по телевізору. [У який день Ви пекли 
хліб?] В  який приходиться. Старі люди казали, шо у 
п’ятницю нельзя пекти хліб, но я пекла. Бувало така 
скрута, шо нема хліба, а завтра субота, і не буде ніяк, 
то я пекла. А  так вообщє-то у п’ятницю не печуть. 
[Чому саме в п’ятницю не можна пекти?] Якось я чула, 
но не знаю, як сказати. Просто на тий день якусь клят-
ву даєш, чи шо. Якщо ти там на шось поклонялася у 
п’ятницю, то не можна пекти, [в] той день. Я це давно 
чула. В неділю тоже не пекла хліба. У неділю в церкві 
правиться! Ранше нічого не робили, тепер всьо ро-
блять у неділю: і мастять, і красят. Всьо-всьо роблять, 
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а тоді – ні! [...] Вона [мати] нас вчила: ніколи не кри-
шити, шоб на землю не падили кришки. Казала: «Ди-
вись, шоб кришка на землю не упала. А якщо впала, 
підніми. І  можна курочкам чи шо. Тільки ніколи не 
ходіть по хлібу!». Я і зараз так і дітей, і онуків вчу. [Чи 
можна корові давати хліб?] Можна давати, це не гріш-
но! Це я так думаю. Корова не раз виручала. Я не беру 
корову. Тільки їй хліб показала  – вона йде за мною. 
Так привчилася. Тоже тварина понимає, що таке 
хліб! [...] Ніхто не розкидав хліба. Де був хліб, то за-
бирали і дорожили тим хлібом. [Що робили, якщо 
хліб упав?] Та шо, не можна підняти? Підняли та й да-
вали курці чи там кому. Все одно хліб ніде не валяв-
ся. [...] [Чи можна давати хліб тваринам?] Треба дава-
ти, а як воно буде жити? Собакам, котам... Ми на їхній 
долі живем, на собачій, котячій долі. Це значить так. 
Це мама так розказувала, та й дехто так казав, шо 
йшла жінка з дитиною, да дитина наділала по-
більшому, чи як казати. Десь йшла вона чи полем, чи 
де. Та взяла й вирвала колосочки підтерти дитину. Це 
ж нільзя, це – гріх! Перед Матерью Божою... А не було, 
як зараз, от колос і колосок один, а від самої землі ко-
лос. І  Матерь Божа взяла той колос і  лишила тільки 
один колосок на котячу та й собачу долю. Оце й нази-
вається, що ми на котячій та собачій долі. То чого 
йому не дати їсти? Треба дати ще лучче, ніж собі. [...] 
[Чи можна давати хліб тваринам?] Ми і собачий, і ко-
тячий хліб їмо, як тут не дати? А шо ж, ми Богу не год-
ні молитися, та й Бог дав хліб собакам, котам, а ми їмо 
їхній хліб. Це так мама мені казала, та й я так сказала. 
Мама так-о казала: «Моліться Богу, бо це Бог дав. 
І хліба ніколи не розкидайте, бо це Бог наділив соба-
кам і котам, щоб вони мали що їсти, бо вони Богу не 
годні молиться, а ви моліться Богу».

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Чи в гості йдуть із хлібом?] На свадь-
бу йде, новосельє і на хрестини. [Чи можна сушити ве-
сільний хліб?] Можна. А  що з ним робити? Сушать. 
[Чи несуть хліб, коли хлопця в армію проводжають?] 
Ні, беруть водку, рушник перев’язати. [...] Ідем з хлі-
бом на новосєліє, на весілля, на хрестини йдемо. Ха-
зяям дають [хліб], ріжуть та й їдять. [Чи можна цей 
хліб засушувати?] Канєшно, як не зїдять, то сушать. 
І даже той, шо спекли, то засушать, бо зараз літом він 
стоїть, то й цвіте. Все можна робити. [Чи приносять на 
сватання хліб?] Да. Мама [молодого] несе хліб, а бать-
ко – водку. Дали нєвєсті хліб, ріже, та їдять. [Чи обмі-
нюються хлібом?] Ні, тільки його батьки приносять. 
То як весілля отдєльно, то туди з калачами йдуть.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Вже коли її [молоду] забирали [до 
молодого], вже йде до неї з гільцем, з калачами, грубі, 
єлє шо несе, шоб вона місяць їла. Грубі, великі [калачі]. 
Спеціальні були форми. Якщо немає, то пішла запози-
чила. Круглі, високі. Втроє пекли їх. Приходить її рід 
і плетуть, свахи плетуть. І в нього готують, і в неї. І в 
неї печуть коровай, і в нього печуть коровай. Калачі – 
це пряме, а  коровай дуже випікають, виробляють [з 
тіста] і гуски, і квітки, і зубчики. Дуже гарно. [Калачі 
теж красиві?] Так, дуже гарні. Коровай дарує рід, а він 
іде до нєвєсти, то треба калачі. А калачі колись дару-
вали на все весілля. Для нєвєсти і для женіха отдєльно 
пекли ці калачі. Це я помню, мені мама розказувала. 
Я сама його не робила, я була на роботі. А зараз нашо 
його пекти, як можна заказати, і ще й не спечеш та-
кого гарного. Та для чого їх пекти. Це зараз ніхто не 

дарує калачами. Ми в Люди [доньки] були на весіллі, 
вона робила в ресторані. Женіх приїхав, стали вони 
тако в ресторані, ми їх поздравили, шо мали – дали, 
а тоді вже всім дали, порізали такий торт, як холоділь-
ник. По якому це? А я Люді казала, я б по такому не 
зробила, я б коровай пекла. Вона каже: «А в нас так!». 
Нехай буде так. Чи город, чи не город, я би так не зро-
била! [Коли ділили коровай?] У  суботу, як прийшов 
в суботу, а як в неділю, то в неділю – в перший день. 
Женіх іде до нєвєсти, у нєвєсти дарує, бо він її заби-
рає. Вони дарують, хто шо має: і коври, і хто шо має. Її 
рід дарує. А потом він її забирає, і дарує його рід, і тоді 
коровайом дарують. Він, як до неї йде, то несе їй кала-
чі. Вона їх лишає, а тоді бере свої калачі і йде з ними до 
нього. На калачі кладуть коровай. По кусочку ріжуть 
і дають по скибочці. [Хто міг пекти коровай, калачі?] 
Хто годен їх пекти, ці калачі, то їх пече. [Чи могла пек-
ти вдова?] Нє! Там підбираються такі, що там вдовів 
не пускають. [Кого запрошують?] Жінки, з чоловіка-
ми які [заміжні]. Яка розійшлася, то вона сама не йде 
до коровая, щоб добре молоді жили.
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ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Сватання тепер майже 
не буває. Опісля війни ще сватали. Молодий з двома 
старостами ідуть до нєвєсти, несуть хліб. Молода при 
согласії в’яже старостів рушниками, а молодому вики-
дає платок. Він за це викидав їй трохи грошей. Це був 
знак згоди. Тоді за столом гуляли. Як вона не згоджу-
валась, то хліб не брали, рушники не чіпляли. На те 
казали: «Кабака учепила». [За згоди] ходили до батьків 
молодого, вони кличуть, договоряються про дари між 
сватами і на коли свадьба. Його батьки готували стіл: 
соляночка з капусти тушкована, риба, ковбаса, холод-
чик, голубці, бринза, вінегрет, тепер салат «Олів’є». 
Договори й тепер є. На столі видумок багато, борщу 
не ставлять, тільки на погребеніє. Тепер до свадьби 
готуються до двох неділь. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Печуть коровай у обох. Ходять дві 
жінки. Їх рушниками в’яжуть, дають два калачі, вони 
кличуть на коровай. Кличуть більше сусідок, які хо-
рошо живуть з чоловіками, їх теж в’язали платками, 
вони й місять коровай. Коровай для молодої круглий 
з шишечками нагорі, а зверху ставлять калач з діркою 
і в дірку кладуть дві ложки, перев’язані червоною лєн-
тою. Для жениха печуть коровай, який зветься «ле-
жень»  – довгастий, украшений шишечками з тіста. 
Калачів печуть чимало для дарування гостей. І шиш-
ки для дарування гостей. Колись було шишок більше, 
а  тепер калачами майже всіх дарують. Ще здавна пе-
чуть печиво, пряники, роблять саморобні конфетки з 
сахару й молока. Усе печуть у четвер, бо в п’ятницю 
не слід нічого пекти. У суботу нєвєста з шафарками з 
шишками кличуть, і жених з дружбами кличуть людей 
на весілля. Тепер можуть кликать і у п’ятницю. Кланя-
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ються: «Просять тато, мама, і я просю до нас на свадь-
бу». Шишку лишають тим. Як вже шишку прийняв, то 
вже треба йти на свадьбу. Такий закон. Як останнього 
хлопця женять, то для батьків роблять вінок, у поне-
ділок після весілля, матері миють ноги, дарують кала-
ча. [...] У суботу ж шафірка молодої в неї над головою 
ломить калача, тоді всі по кусочку розхватають – ша-
фарки, сусідки, усі дівчата. Калачі чи шишки для по-
сажних – вони парою одні на двох, і жениха, і нєвєсти, 
це чоловік і жінка. Тепер вже бувають і хлопець з ді-
вчиною. Калачі й шишки і для шафірів. Їх є один стар-
ший і ще чотири-п’ять. Для старости теж калач. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Коли мати молодого проводжає його 
йти по молоду, вона кидає на нього конфети. Горіхи, 
житом посипає й іконою благословляє. Молодий несе 
під пахвою хліб чи калач, забирає молоду, і  з хлібом 
ідуть в сільраду, а раніше – в церкву. Після вінчання 
перед її ворітьми діти переллють дороги. А  мужики 
«переходять столом» – виносять стіл із скатертиною, 
на ньому хліб, відро з водою й стакан. Молодий бере 
хліб і вертає їм гроші за хліб, забирає (в нього тепер 
вже дві хлібини) й дає їм могорич на один-два відра 
вина. Вони ще й торгуються. У хату йде з двома хлі-
бами. Біля його хати теж «переходять столом». Якщо 
вони задоволені могоричем, то молодий з чарки від-
пиває трохи води, решту виливає через себе, а вони 
переливають водою з відра перед ним. На порозі сто-
ять батько й мама з хлібом і іконою, заводять моло-
дого з почетом у хату й сідають за стіл. [...] На порозі, 
як виносять [покійника], кладуть налавник, подушку, 
калачик на платочку.  [...] На воротях [кладуть] нову 
поману. Теж віддають людям, а калачик з платочком 
більше дітям дають.  [...] В’яжеться платочками два-
надцять калачів, їх несуть у кошолці, просто роздають 
людям на перехрестях, біля хат родичів, біля колодя-
зів. Це теж помана. [...] Тим, хто копає яму й закопує 
труну, дають калачі й рубашки. Колись давали калачі 
й полотенце, на якому труну в яму опускають. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Холодна закуска: сирок, ковбаса 
домашня, кров’яна, філе запечене, сальтисон, рулети з 
пахвини, холодчик, риба жарена й фарширована, кури 
варені чи печені, яєчка, фаршировані печінкою, котле-
ти, вінегрет, салати. На фруктовницях у три етажі тор-
ти, трубочки, печиво. На весілля ріжуть свого кабана. 
У обох молодих. Батько й мама молодої частують дітей 
[молодих], посажених, родичів, гостей. У молодого й 
молодої в’яжуть всіх гостей ще до прихода молодих і 
дають калачі. Ще до столу. [...] Гаряче: голубці з рисом 
і м’ясом (раньше було більше у капусті, тепер – у ви-
ноградному листі), тефтелі, картопля з свининою, жар-
коє з птиці (тушковане). Подають на переміну. Часту-
ють горілкою й вином один раз, за цим посажні гово-
рять, а потім гості п’ють самі, бо тепер кожному чарка. 
Староста припрошує. Як вставать з-за столу, остання 
страва – яблука печені. А на поминки – дев’ять, сорок 
днів  – наостанок бабку роблять чи то з сиром, чи з 
локшини з яйцями. П’ють самогон чи куповану водку, 
вино домашнє, шампанське, пиво, солодку воду, міне-
ральну воду. Квас тут не роблять і не робили, і ком-
поти не ставлять, і раніш не ставили. [...] У понеділок 
снідать несла посажна молодим утром  – курку варе-
ну цілу, горілку, хліб. Курку ломили в тому случаї, як 
молода чесна. Тепер не перевіряють чесність, а було й 
прапор на курці носять, з лент чіпляють до курки й до 

горілки. Тепер не роблять. Курку іноді снідать несуть, 
а  прапори не вішають. Гості сходяться і туди, і  туди. 
І там, і там застілля. Тут вже молоді поштують гостей, 
подають вино, горілку, староста ріже кожному коро-
вай, а  гості кидають гроші у тарілки, подарки дають 
молодій, а  вона віддає старостові. Починають дару-
вати батьки, далі – посажоні, далі – всі гості, шафіри 
й шафірки. Молоді йдуть до молодої, там так само їх 
дарують, бо вона туди несе півкороваю. Лежень моло-
дого порізали за поштуванням. [...] Посажоні в поне-
ділок накривають стіл для молодих і їхніх гостей. Ті 
йдуть до них з музикою й калачами, без батьків. Там 
частуються, стіл багатий. У вівторок приходять гості, 
переодягаються в циган. Жінки – в чоловіків і навпа-
ки. У свайбишних гостей ловлять кури і несуть у двір 
до молодих. Там патрають і варять. 

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Кличуть кумів одну-
дві пари, хрестить ідуть з дитиною без баби й бать-
ків. Усім кумам дають великі калачі, учетверо плете-
ні, а гостям – малі, удвоє сплетені. На калачі кладуть 
подарок, тепер теж баба в’яже квітки (вже не бранка, 
а своя рідна) й кладе на калачі, а гості кладуть гроші 
для баби. Готують тепер, як на свайбу, і закуски, і га-
ряче. На другий день бабу садовлять на візок і возять, 
а вона дає могорич – купує вино в тих, хто виробляє 
дома вино. [...] Калачі печуть.

ПОМИНКИ Йдуть на обід. Кличуть усіх. Ставлять коли-
во з пшениці й сахару чи меду, тепер буває й з рису. 
Борщ гарячий, голубці, картошка, ковбаса, бринза, 
курка варена чи печена, лапша солодка, кисіль або ва-
рені сушені сливи наостанок. У піст – пісне: риба жа-
рена й варена, рибні котлети, борщ без м’яса, квасоля 
варена, лапша, сливи. П’ють вино домашнє по три 
чарки. Колись пускали колію три рази, тепер налива-
ють кожному у свою чарку. На дев’ять, сорок днів  – 
бабку запікають. Після обіду калачі не роздають. Роз-
дають на кладбищі дев’ять маленьких калачиків. На 
сорок днів з обіду роздають всім по калачику і плато-
чку з яблучком, печеньком, і  яєчком. Поминають на 
дев’ятий, сороковий день, півгода і год.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи  – після 
Паски в наступну неділю. Готують те, що на поминки 
й на Паску – крашанки й паски. На кладбищі роздають 
коливо, конфетки. Їдять коло столу, чужих частують.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» На Святвечір діти носять 
вечерю до родичів: калачі, кутю з пшениці, раніше й 
узвар носили, тепер забули. Носять до хресних. Ті ді-
тей гостинцями оддаровують і кутею.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ, ЩЕДРУВАЛЬНИКІВ На 
Святвечір – Багата кутя. Ще годів двадцять тому ко-
лядували на Різдво з звіздою. Люди платили грошима, 
калачами. Ходили ще до [19]40-х  років хлопці. Ма-
ланка, козаки (двоє-троє хлопців у шапках з бумаги, 
лампаси з бумаги), Дід, Коза (її водив Дід), цигани, 
Ведмідь у вивернутому кожусі. Ходили в кожну хату. 
Маланка прибирала в хаті, бувало, що й кусок сала 
прихопить. Як не помітять, то й забирали, а ні, то смі-
ялись і віддавали. Цигани крали. Козаки співали ще-
дрівки. Меланкарям давали калачі, гроші й частували 
вином. На Новий рік тут кутю не роблять. На Новий 
год палили на городі вогонь з лахміття. Ще у [19]20–
[19]30-х роках. Рано, ще перед посівальниками пали-
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ли. Так робив кожен хазяїн. А в [19]30 -ті роки не став 
цей звичай. Посівальникам давали калачі й гостин-
ці.  [...] Перед Новим роком по селу ходила Меланка 
вітати людей [зі святом]. Співали щедрівки, перший 
ішов Береза, за ним – Меланка, стража, Дід з Козою. 
Цигани просили сало, нишпорили, за ними стежи-
ли, щоб щось не вкрали. Музик не було, співали самі. 
Люди давали калачі, гроші на вино. Частували. Лікар 
і цигани в комору лазили, хотіли всім ворожити, а їм 
давали одчіпного: пару яєчок, жменю зерна, шмат хлі-
ба. Гроші давали Березі. Ці гроші йшли на гурт. Дава-
ли по п’ять лей, не більше. Давали калачі, сало, ковба-
су. Міхоноші клали це у міхи, а калачі нанизували на 
верьовку і носили на шиї. Щедрували увечері.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ан-
дрея раньше справляли. Калиту пекли, хлопці скакали 
на коцюбі, щоб вкусити, діставали під стелею, дівчата 
їх смішили. Дівчата ворожили на балабушках. Ротом 
воду брали з криниці, замішували й пекли балабуш-
ки. Голодного собаку кликали: чию вперед візьме, та 
скоріше заміж піде. [...] Перед Орданом була Голодна 
кутя, варили пісний борщ, кутю робили, озвар. На Го-
лодну кутю Мороза кликали кутю їсти: «А не йдеш, то 
не йди на наші нивки, на наших телят, поросят, ягнят!» 
Ордань робили на лимані, на льоду різали хрест, звіз-
ди на шість ріжків, красили буряковим квасом або зе-
леною краскою. Піп святив воду в ополонці. Масляну 
справляли – вареники з сиром варили. Тепер вже год 
двадцять не справляють Масляну, а вареники варимо. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Голубці готують, картошку з 
м’ясом, солодку локшину. 

КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОН
с. Десантне
Записала М. Маєрчик 6 липня 2004 р.  

у с. Десантне Кілійського р-ну Одеської обл.  
від Онавсійчук (Передері) Марії, 1929 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Каравай, калачі, шишки печуть. 
Невєста дає дружкам своїм, подругам, а  він  – своїм 
хлопцям, боярам. [Як пекли шишки?] Ну так, качаєш, 
а тоді ріжеш по кусочку косячка, а тоді складаєш кусо-
чок до кусочка отак гострим, і кладуть обручики, і пе-
чуть. [Скільки шматочків докупи складають?] А скіки 
хоч – хоч більшого клади, хоч меньшого. Раньше своє 
було зерно. І калачі печуть.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Чи носили сніданок молодій?] 
Аякже! Батьки, люди, як і счас сходяться, так і тоді 
сходились. Борщ варять з м’ясом, борщ хароший. 
А тоді хто приходить – шупне борща, а тоді вже усе 
їдять. [Чи крали курей?] Там приходять за молоду 
договаріваться, а  ті в хлівчик залазять. Це вони так 
должни прийти, щоби вкрасти яку куроку, дві. При-
носять туди, а там чи варили, чи шо, у женіха. 

ІЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Послі Паски на 
другу неділю йдем на кладовище. Берем усе, шо єсть, – 
той сало, той бабку пече, той здобники пече, той рибу 
жарить, той курку варить,  – і  сідаєм на кладовищі 
їсти. Кажуть, що єслі дома сідаємо, то значить ті мерт-
ві там твої родственники голодні, збирають кришки 
после тіх. То чого ж це я буду не йти на кладовище, 

буду дома жерти, всєгда дома їм. А  тепер уже йдуть 
і додому багато. Єсть такі, шо ходять [у  понеділок]. 
Раньше батюшка править, ходить вокруг цього кладо-
вища, правит, граматку читає. Хто хоче – дає батюшці 
калачик, хто там якійсь старухі дає. 

ПОМИНКИ У нас обично варять борщ, там м’ясо, вермі-
шелі чи рис солодкий, кампот, картоплю з м’ясом. От 
я була в Молдавії, там у мене рідна тьотя, та там як у 
ресторані. А ми свого борщу на чотири відра навари-
ли, кинули туди гуску й курку, так вони просили ще. 
Там вони не так варять, як у нас. Ну, шо, літо, борщ – 
помідорка свіжа, одне, друге, все свіже, ну все ж укус-
не, а вони з бурякового квасу. Не понравилося. Вони 
того борщу й не їли, а таке в їх оте – фрукти, кісіль... 
[Яку страву обов’язково готують на поминки?] Кругом 
борщ вариться. М’ясо, буряк. М’ясо – шум забирають. 
Картошку, капусту, зажарюю. Помідори, цибульки си-
рової кидаю, як варю дома хоч трошки, вкусний борщ. 
Даже буряк перебиває, не воняє борщ буряком.  [...] 
І на другий день тоже роблять панахиду. Ідуть на кла-
довище, кадять, беруть машинки такі старинні, рань-
ше були, шо гладили [чавунні праски], і кадять, пока-
дять – на кладовище графин вина і пряників, канхветів 
на закуску. [...] На дев’ять день так обід варять і всьо. 
А на сорок день обязательно вже дають чи хлібинку, 
чи булочку, чи шо-небудь і накривають чим-небудь: чи 
польотєнце це маленьке, а раньше – платочки. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ То нада дев’ять раз перестелить до 
кладовища [дорогу поховальній процесії]. Що в тебе 
єсть: чи калач, чи хлібина, товар береш. Шо єсть, те й 
береш. Стають на вуглу. Відро ж беруть, водичку по-
ливають, коливо ж несуть (пшеничку варену), пере-
ливають водичкою і кладуть калачик туди, і  той ка-
лачик комусь дають, кому вони намерені. Клачик і то-
вар. А коливо жінка отдєльно несе собі. На кладовищі 
роздає всім. Одною ложкою. [...] А дев’ять калачиків 
ще роблять, в миску кладуть, отдєльно несуть на кла-
довище та роздають дітям там. А тепер вже навчилися 
у дворі, роздали та й усе. На сорок день нада сорок ка-
лачів, і на каждий калач шось покласти. Це хто обідає, 
то цим всім роздають. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Формочки такі невеличкі: 
вєдмедікі чи ляльку, птичка, та ще й краскою красим – 
красною більше. Купували в  магазіні. Кому хочеш 
давали, вечерю приносять там онуки. Святий вечір. 
Це 6 января, не сходить це з числа. Крашені ляльоч-
ки, прянички. А тепер пішов у магазин та й купив, та 
й усьо. Повністю всьо замальовували червоним. Усім 
давали в ряд: і похресникам, і знакомим, і племенни-
кам. Канфхветів брали.

ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Роксолани

Записала Л. Артюх 1981 р. у с. Роксолани  
Овідіопольського р-ну Одеської обл.  

від Тарасюка Миколи Васильовича, 1937 р. н.,  
та Іщенко Ольги Степанівни, 1914 р. н.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ 9 травня відбува-
ється мітинг біля пам’ятника загиблих роксоланівців. 
Потім всі йдуть на кладбище в селі. Люди несуть з 
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собою якісь страви (голубці, котлети, яйця, ковбасу, 
калачі, хліб, дехто – коливо з пшениці), розсідаються 
біля пам’ятника і могил рідних, вгощають один одно-
го. Колись був спільний стіл на Проводи і на Празник 
[Храм] на Пречисту коло церкви. Тепер вже років з 
тридцять цього нема. Після Паски ще всі ходять на 
Проводи на кладовище. Коливо на Проводи мало ро-
блять, а  на поминки на дев’ять, сорок днів, півроку 
й рік роблять обов’язково. Проводи справляють на 
кладбищі через тиждень після Паски. Обід на землі 
роблять, всі разом по п’ятнадцять-двадцять душ гру-
пами. Стелять скатерті, сідають гуртами і поминають. 
Зносять крашанки, паски, калачі, варені кури, сало 
печене, вино. Давніше коло церкви чи на кладбищі на 
чистому місці готовили обід. Борщ або капусняк ва-
рили, кашу. Коливо зносили, крашанки, паски, інші 
страви. Робили й мамалигу з кукурудзяної муки.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Молодий із своїм дядь-
ком  – старостою  – приходив до молодої з хлібом і 
вином. Молода колупала піч. Дядько питав у обох 
молодих згоди. За згодою він оставляє хліб, а  його 
перев’язують рушником. Як молода відмовляла, вер-
тала хліб і не чіпляла рушник. В  неділю приходили 
двоє старостів і його мама до молодої, там вечеряли: 
риба жарена, соус  – картошка з м’ясом або куркою, 
помідори. Вино пили. Колись горілки майже не пили, 
це вже тепер стали гнати. Договорились, скільки гос-
тей, коли свадьба, чи будуть в’язати.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У суботу робили вечоринку в мо-
лодої – хлопці в шафірок викупляють букети, а моло-
дий – в молодої. Гостять їх: голубці, соус [тушкована 
картопля], калачі. Перед цим у суботу кличуть на ве-
сілля. Молода з шафарками й вузликом шишок: «Про-
сили тато й мама, і я просю, приходьте до нас на весіл-
ля!». І лишали шишку. Кричали: «Ой слизько-слизько, 
підкуйте нашу молоду!». В молодого – те саме. Запро-
шені дають гроші – по тридцять-п’ятдесят копійок – і 
беруть шишку. Шишка – зі смужки тіста, порізаного 
з одного боку, зібгана в сувій догори зубчиками й 
підперезана обручиком. Останні роки так само кли-
чуть, тільки без шишок, а листівками. «Підковують» 
молодих так само дрібними грошима. Хазяйка пече 
калачі старостам по парі, мамі [свекрусі] пару, дядь-
кові пару, тітці пару, посажним пару. Все із здобного 
тіста, як коровай, всі однакові, часто просто круглий 
або з діркою посередині. Мамин калач більший і при-
крашений. Шишок пекли стільки, скільки кличуть 
гостей, та ще й дарують при шишках. І тепер так само. 
Коровай, печуть у обох молодих. Мати кличе сусідок, 
родичок, гарних пекарок, без різниці, чи вдова. Піч 
вимітають самі коровайниці, не дядько. Місять у ва-
ганах. Коровай великий, круглий, обплетений косами 
з тіста, згори – шишки. У молодого печуть лежень – це 
його коровай. Він довгий плетений. Коровай зверху 
прикрашають голубами, птичками з тіста, шишками. 
В коровай втикали дві вінчальні свічки, зв’язані лєн-
тами, і клали дві зв’язані лєнтами ложки, щоб моло-
дим було що їсти в шлюбі. Недавно ще пекли печення, 
крутні з варенням, купляли конфетки. Тепер і печиво 
купують, все купують, крім короваю, калачів і шишок.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Готують: холодець із свинини з 
півнем, риба жарена, холодець із риби, хрін, фарши-
рована риба, вінегрет, тертий буряк з квасолею, карто-

шка тушкована («соус»), риба солона, оселедець, по-
мідори свіжі й солоні, зараз додалися ще й голубці з 
рисом або білою кукурудзою і фаршем в капустяному 
чи виноградному листі. Колись лапшу не робили, те-
пер варять з курятиною. За солодким (печиво солодке, 
яблука сирі чи печені, варені сливи, в кого вони є) – 
вже кінець застілля Тепер не менше тридцяти страв: 
холодне, ікра чорна і красна, окорок, ковбаса купо-
вана, кури варені й жарені, картопляники, котлети, 
биточки, риба жарена й фарширована, салати – «Оси-
лос» з горошком і майонезом, на гаряче – пельмені в 
бульйоні, лапшу з яєць з курячим бульйоном, а зверху 
жарені кури, налисники з сиром і м’ясом, «Наполе-
он». Кисіль тепер не ставлять, хіба що варені сливи. 
На другий день сестра й невістка несуть молодій від 
її мами до молодого снідати: яєчню, курку варену, на-
лисники. Тут у жениха частуються, п’ють вино й го-
рілку. Потім молоду з молодим ведуть до її батьків. 
Несуть півкороваю її і лежень його. І в нього, і в неї на 
другий день поштування: молоді встають, наливають 
вино  – могорич, а  люди дарують гроші. При цьому 
рідним і посажним дають по парі калачів, а гостям – 
шишки. В  коровай запікають гроші: кому попадуть, 
буде щастя. На третій день за курами бігають до тих, 
хто гуляє на свадьбі, самі зносять кури до молодих, 
там варять. Коли бігають по кури, переодягаються в 
доктора, фельдшера, циган, міліціонера. Перебира-
ються чоловіки в жінок, а жінки – в чоловіків. Беруть 
миску й ложку, б’ють «в барабан» ними, й гармошку за 
музику. Курки позносили, поварили і поїли. Борщ тут 
на свадьбу не варять, тільки на похорон.

ПОМИНКИ На похорон тут готовлять те ж, що на свадь-
бу, хіба що менше, посту не дотримують. Обід: коливо 
з пшениці чи рису, борщ гарячий, голубці, пельмені, 
налисники. На другий день на кладбище йдуть, відда-
ють стрічному тарілку з гостинцями, чашку, ложку за 
спомин. В сорок днів знов обід, після нього роздають 
бублики, свічки, яблука всім присутнім. Обід такий 
самий, як і на похорон.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ На обід тут не роздають калачі. На 
похорон як ідуть, не несуть нічого. Коли виносять 
тіло, на порозі й на воротях стелять покривало і кла-
дуть калач. Одне покривало стелять і на поріг [і кла-
дуть калач]. І на воротях, і потім на всіх перехрестях 
стелять. Перенесуть, заберуть, знову кладуть. Назива-
ють «дорогу стелити». Калач кладуть тільки на порозі 
й воротях. Над порогом тричі коливають труну. Якась 
жінка набирає у фартух жита, пшеницю, конфетки, 
гроші і вслід покійному посипає аж до самих воріт. 
У самому Овідіополі ворота зав’язують канатом, ви-
носячи, перерізують його. Тому, хто ріже, дають піс-
ля кладбища курку, її забирають додому. Після обіду 
тут калачі не роздають. [...] Хліб чи жито [в труну] не 
кладуть, тільки хрестик. Кришку вбирають, як гроб, 
зверху кладуть платок і два калачі. Буде тим, хто несе.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Родини. 
Жінки сходяться провідувати роділлю, побажати їй 
і дитині щастя й здоров’я. Не несуть з собою нічого 
їстівного. Жінок там частують вином, курятиною, 
картошкою. Частує батько дитини, баба, в кого є. Чо-
ловіки й досі провідувати не ходять. На хрестини не-
суть усі гості хліб і муку, а на родини нічого не носять. 
На хрестини кумів брали ще й після війни одну пару 
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з одного боку, зібгана в сувій догори зубчиками й Із одного боку, зібгана в сувій догори зубчиками й 
підперезана обручиком. Останні роки так само клиІпідперезана обручиком. Останні роки так само кли
чуть, тільки без шишок, а листівками. «Підковують» Ічуть, тільки без шишок, а листівками. «Підковують» 
молодих так само дрібними грошима. Хазяйка пече Імолодих так само дрібними грошима. Хазяйка пече 
калачі старостам по парі, мамі [свекрусі] пару, дядьІкалачі старостам по парі, мамі [свекрусі] пару, дядь
кові пару, тітці пару, посажним пару. Все із здобного Ікові пару, тітці пару, посажним пару. Все із здобного 
тіста, як коровай, всі однакові, часто просто круглий Ітіста, як коровай, всі однакові, часто просто круглий 
або з діркою посередині. Мамин калач більший і приІабо з діркою посередині. Мамин калач більший і при
крашений. Шишок пекли стільки, скільки кличуть Ікрашений. Шишок пекли стільки, скільки кличуть 
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ля!». І лишали шишку. Кричали: «Ой слизько-слизько, 
підкуйте нашу молоду!». В молодого – те саме. ЗапроМпідкуйте нашу молоду!». В молодого – те саме. Запро-М-
шені дають гроші – по тридцять-п’ятдесят копійок – і Мшені дають гроші – по тридцять-п’ятдесят копійок – і 
беруть шишку. Шишка – зі смужки тіста, порізаного Мберуть шишку. Шишка – зі смужки тіста, порізаного 
з одного боку, зібгана в сувій догори зубчиками й Мз одного боку, зібгана в сувій догори зубчиками й 
підперезана обручиком. Останні роки так само клиМпідперезана обручиком. Останні роки так само кли
чуть, тільки без шишок, а листівками. «Підковують» Мчуть, тільки без шишок, а листівками. «Підковують» 
молодих так само дрібними грошима. Хазяйка пече Ммолодих так само дрібними грошима. Хазяйка пече 
калачі старостам по парі, мамі [свекрусі] пару, дядьМкалачі старостам по парі, мамі [свекрусі] пару, дядь
кові пару, тітці пару, посажним пару. Все із здобного Мкові пару, тітці пару, посажним пару. Все із здобного 
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спомин. В сорок днів знов обід, після нього роздають Мспомин. В сорок днів знов обід, після нього роздають 
бублики, свічки, яблука всім присутнім. Обід такий Мбублики, свічки, яблука всім присутнім. Обід такий 
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доктора, фельдшера, циган, міліціонера. Перебира
ються чоловіки в жінок, а жінки – в чоловіків. Беруть Фються чоловіки в жінок, а жінки – в чоловіків. Беруть 
миску й ложку, б’ють «в барабан» ними, й гармошку за Фмиску й ложку, б’ють «в барабан» ними, й гармошку за 
музику. Курки позносили, поварили і поїли. Борщ тут Фмузику. Курки позносили, поварили і поїли. Борщ тут 
на свадьбу не варять, тільки на похорон.Фна свадьбу не варять, тільки на похорон.

ПОМИФПОМИНФНКИФКИ На пФНа похорон тут готовлять те ж, що на свадьФохорон тут готовлять те ж, що на свадь
бу, хіба що менше, посту не дотримують. Обід: коливо Фбу, хіба що менше, посту не дотримують. Обід: коливо Фз пшениці чи рису, борщ гарячий, голубці, пельмені, Фз пшениці чи рису, борщ гарячий, голубці, пельмені, 
налисники. На другий день на кладбище йдуть, віддаФналисники. На другий день на кладбище йдуть, відда
ють стрічному тарілку з гостинцями, чашку, ложку за Фють стрічному тарілку з гостинцями, чашку, ложку за 
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другий день поштування: молоді встають, наливають 
вино  – могорич, а  люди дарують гроші. При цьому Евино  – могорич, а  люди дарують гроші. При цьому Ерідним і посажним дають по парі калачів, а гостям – Ерідним і посажним дають по парі калачів, а гостям – 
шишки. В  коровай запікають гроші: кому попадуть, Ешишки. В  коровай запікають гроші: кому попадуть, 
буде щастя. На третій день за курами бігають до тих, Ебуде щастя. На третій день за курами бігають до тих, 
хто гуляє на свадьбі, самі зносять кури до молодих, Ехто гуляє на свадьбі, самі зносять кури до молодих, 
там варять. Коли бігають по кури, переодягаються в Етам варять. Коли бігають по кури, переодягаються в 
доктора, фельдшера, циган, міліціонера. ПеребираЕдоктора, фельдшера, циган, міліціонера. Перебира
ються чоловіки в жінок, а жінки – в чоловіків. Беруть Еються чоловіки в жінок, а жінки – в чоловіків. Беруть 
миску й ложку, б’ють «в барабан» ними, й гармошку за Емиску й ложку, б’ють «в барабан» ними, й гармошку за 
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з різних сімей, не чоловіка й жінку, а тепер беруть по 
дві-три пари, щоб більше дитині гостинців було. Ка-
лачі печуть. Бабушка (до війни – пупова, а тепер – рід-
на) на хрестинах роздає калачі пару кумі і пару кумові. 
В останній прихід бабушки (коли ще бабували) роділ-
ля давала їй мило, рушник, хліб, сало. Руки не мила. 
Дарують малого не за калачами, а зразу, як прийдуть 
на хрестини. [...] Готують на хрестини так само, як на 
весілля. Людей кличуть побагату. Купати дитину не 
збиралися гуртом. Хрестили колись зразу після шести 
неділь, а тепер можуть і в рік хрестити.

ЧАСТУВАННЯ НА ВЕЧОРНИЦЯХ Ще зразу після ві-
йни тут були вечорниці. Дівчата збиралися до робо-
ти: пір’я дерти, кукурудзу чистити, хлопці приходили 
брехати щось, співали. Збиралися по черзі у кожної з 
дівчат. Дівчата варили вареники з грушами чи з капус-
тою. Хлопці приносили вино. Тепер нема цього.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрея ще до [19]60-х  годів дівчата ворожили. Ба-
лабушки пекли, в  роті воду з лиману несли. Хлопці 
смішили, дівчата сміялись, порснули, вода вискочила. 
Бувало, що й по п’ять разів ходили по воду, тоді тою 
водою замішували тісто для балабушок, пекли, кожна 
свою назначала. Собакам з порогу кидали, чию першу 
вхопить, та скоріше заміж піде. Калиту пекли – корж 
з діркою. Вішали до стелі, хлопці на коцюбі їхали, ска-
кали, ротом калиту хапали. Хто Андрей, той і тепер 
приходить, щоб йому калача вломили. Довго ворожи-
ли, ще й тепер хоч не ворожать, та знають усі. Святий 
вечір – пісний. Кутю варять з пшениці, туди мак, мед, 
горіхи. Узвар із сухих слив і груш варять. Холодець з 
риби, вареники з капустою. На перший день Різдва 
розговляються: ковбаса, сальтисон, шинка, лапша на 
бульйоні. [...] Кутю варили й на Ордана – Голодна кутя 
перед Орданом. На перший день Ордані кутю заганя-
ли на Бессарабію – стріляли з гвинтівок, це ще батько 
мій робив, коли я була малою. Тепер цього нема давно. 
На Ордана святили воду на Лимані. Там солодка, не 
солона вода. Робили в кризі ополонку, туди піп хрест 
опускав. Бувало, що й у воду стрибали й не простужу-
вались. Воду держали, як хто хворий – людина чи ско-
тина, – то давали пить, і помагало. Тепер не святять, 
хіба хто в церкві візьме. Масляну гуляли. Вареники 
з сиром варимо. Колись збирали сир і масло. Варили 
вареники, маслом і сметаною поливали, бабку пекли з 
сиром і локшиною. До війни й колодки чіпляли хлоп-
цям і чоловікам, а ті бабам ставили могорич з вином. 
За колодку був платочок на руку.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Вечерю носили бабушкам 
і хрещеним – кутя, узвар, пара калачів, а бабушці ще й 
гостинець. А ті свою кутю й гостинці дають.

ЧАСТУВАННЯ ЩЕДРУВАЛЬНИКІВ Перші два дні хо-
дили колядники з звіздою. Зразу звізда була на шість 
ріжків, а вже недавно робили на п’ять ріжків. Ходили 
тільки хлопці, дівчата не колядували. Хлопці збирали 
гроші  – касу  – на ремонт церкви. Колядували до ві-
йни й ще трохи після війни. Їм давали гроші й калачі. 
Іноді частували вином. На Новий рік хлопчики ходи-
ли посівати, а вже тепер і дівчатка посівають. І тепер 
прибігають раненько, а за це їм дають гроші й гости-
нець: конфети, ласощі. Новий рік. Щедрували. Ходили 
з Меланкою дівчата і хлопці. Вдягалися в Меланку – 
хлопець, у Василя – дівчина, Меланка прибирала по-

душки, Чорт ззаду помагав. Чи то Чорт, чи то Коза. 
Циганів тут не було, тільки на весілля. Щедрували 
по десять-п’ятнадцять душ по різних кутках. Хазяїн 
давав калачі й гроші за вітання. Міхоноша нанизував 
калачі на палку й носив.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Великдень пекли й тепер печуть паски з білої пет-
льованої муки і[з] яйцями. Крашанки красили у 
лушпинні з цибулі. Й тепер так. Писанок не писали, 
не було моди. На Паску качелі робили, гойдалися на 
цих орелях. То до війни було. Христосувались з поці-
лунком з родичами й сусідами, а з чужими: «Христос 
воскрес!»  – «Воїстину воскрес!». Крашанки пускали 
з горки, робили канавки, котилася, чия чию побо-
ре. Хлопці, бувало, вигравали по десять-п’ятнадцять 
яєць. Водою не обливались. Обливались, щоб дощ був 
у засуху: хлопці – дівчат, а дівчата – хлопців.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Маковія зілля святять, мак. Пекли коржі з маком. Те-
пер маку нема, то й коржі забули пекти. А тоді терли 
мак з сахаром, ламали туди коржі, змочували медом з 
водичкою. На Спаса яблука святили, пекли яблука з 
медом. Вертуту й досі печуть. З яблуками. 

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО На Пречисту 
Празник був  – Храм. Наймали карусель, ставили на 
вигоні. Вішали качелі чи не в кожному дворі. Музи-
ку наймали, в  крашанки билися, закусювали ними 
вино, співали, гостилися. Храм справляли до кінця 
[19]20-х годів. Качелі зрідка й тепер роблять.

САРАТСЬКИЙ РАЙОН

с. Крива Балка
Записала Л. Артюх 1980 р.  

у с. Крива Балка Саратського р-ну Одеської обл.  
від Булат Федори Омелянівни, 1906 р. н.,  

Паперної Уляни Трифонівни, 1931 р. н., 
Балагури Анни Георгіївни, 1938 р. н.,  
та Балабухи Степаниди, 1939 р. н.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Для колядників пекли 
спеціальні калачі з кислого хлібного тіста у  вигляді 
хрестиків, називалися «барнаки». Ці ж барнаки роз-
давали й посівальникам.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Обід з кумами й гостя-
ми: борщу не було й тепер нема; картошка чи пісна в 
піст, чи м’ясна; солянка (капуста з пшоном чи рисом 
варена, затерта часником і засмажена); голубці з куку-
рудзяною чи пшоняною кашею й смаженою підчере-
виною; каша рисова солодка (лапшу не варили, тільки 
на похорон  – солодку й солону). За кашею дарували 
калачами кумів. У  селі Ярославка дарують калачами 
не тільки кумів, а  всіх. На дитину гроші не давали, 
а тепер дають гроші, та ще й куми наввипередки, хто 
більше кине, хто щедріший. На другий день кидали 
гроші на повивач, то вже самі куми. Тепер частування: 
холодець, тефтелі з фаршу з рисом, картошка з м’ясом, 
голубці в капусті, сливи варені наостанок. Як пообі-
дають, тоді й дарують.

ПОМИНКИ Як поховають  – обід: борщ гарячий чер-
воний, картошка, солянка [варена капуста], голубці, 
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лапша солодка й солона, тепер можна й вермішель по-
давать. Варять коливо – пшениця солодка, тепер часто 
рис. Роздають калачі за помин, як несуть ховать по-
койника. По дорозі.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Холодець із свинини і свинячих 
ніг, ковбаса домашня смажена, вінегрет, начинені яйця 
печінкою й майонезом, риба жарена й солона, голуб-
ці з рисом і фаршем, картошка, солянка: тут варена з 
рисом або перловкою капуста [капусняк] на свинині, 
желе чи кисіль з вишень і желатину. Подають гаряче: 
картошка, котлети, тефтелі, курячій бульон. Молодят 
ведуть спати. Веде нанашка й та жінка, шо від молодої. 
Молодим дають куряче м’ясо, те, що мати молодої на-
готовила, і випити вина. Й лишають їх самих. Ночу-
ють вони в родичів. Доїдають курку, допивають вино 
ближчі родичі. На другий день свашки несуть уквітча-
ні калачі, приглашають на свадьбу другого дня. З обох 
родів. У молодої ріжуть цей калач, мажуть у мед і роз-
дають усім. Їдять. А в молодого йдуть за посажним з 
музикою, забирають його до жениха, ріжуть коровай, 
вмочають у мед, роздають. Староста ріже і вмочає в 
мед. Посажоні й староста йдуть по матір (батька) мо-
лодої. Там їх угощають. Рід молодої несе свій коровай 
до нього, калачі й  шишки. Калачі покриті. Староста 
від молодої дарить калачі батькам молодого, потім – 
нанашкам молодого, тоді  – родичам. Ріжуть її коро-
вай, вмочають в мед і роздають. Ряжені гуляють тоді, 
як посажні йдуть за батьками молодої. Переодягають-
ся жінки в чоловіків і навпаки, в солдатів, лікаря, ци-
ганів, діда й бабу, і ще хто як придумає. У молдаван і 
росіян нашого села обичай спільний, весілля гуляють 
так само, як і українці. Сектанти відрізняються, в них 
гуляння менше. Страви ті ж самі, але вони не п’ють 
горілки, тільки компот і ситро.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ На коровай тепер приглашає ста-
ростиха сусідок і родичок, незважаючи, чи вдовиця, 
чи заміжня. Шишки печуть, молода кличе на весілля з 
шишками. І ще печуть по два калачі, одягають на руку 
молодій і молодому. З  калачами і шишками свашки 
просять на другий день людей. Співають старі жінки, 
до короваю копійки запікають. Коровай квітчають у 
суботу квітами, зеленню сосни, а літом – живими. [...] 
Гільце – зелена гілка туї, уквітчана квітами, красним 
перцем, конфетами, яблуками, горіхами, бубликами, 
встромлена у хліб. Хліб домашній звичайний. Стоїть з 
короваєм на столі. Тарілку з шишкою підносять моло-
дому, він викупає шишку й платочок, потім підносять 
кожному боярину, починаючи з старшого боярина. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Сватають з хлібом, хліб не ріжуть. На 
реєстрацію ідуть разом. Потім вона – до себе, він – до 
себе. За тим він іде за нею з двома хлібами, стає коло 
дверей, молодої сторона – старостихи – в’яже сторону 
молодого рушниками й дарують шишками, починають 
з батьків. Батькам дають по калачу, критому матерією, 
а іншим – шишки. Молода виходить до порога, шафар-
ки тримають калач, а вона васильки вмочає у свячену 
воду і через калач кропить молодого, а він у тарілку з 
водою кидає гроші теж через дірку в калачеві. [...] Бать-
ки молодого виносять два хліба, а в молодого забира-
ють його хліб. Тоді в хаті гуляють, п’ють. [...] Старша 
шаферка бере один калач солодкий з коровайного тіста 
і ламає на голові в молодої, і розкидає в різні боки: хто 
зловить  – удача буде, щоб заміж вийти. Дівчата кла-

дуть під подушку, щоб приснився жених. Молоді сіда-
ють у машину. Всі його родичі і від неї одна пара – чо-
ловік і жінка – сідають у машини і їдуть до нього. Мати 
її дає їм курку варену, калач солодкий, півлітри. Мати 
обсипає вслід машину пшеницею, гостинцями: суха-
рики, конфети, горіхи. Гуляють тепер у обох, а молоді 
гуляють у молодого. Дарують в домі молодої без моло-
дих. Дарують хресні батьки, а тоді всі люди. Староста 
тримає в руках два калачі, обмотані матерією: «Десь у 
нашого жениха й нєвєсти є батько й мати, просим на 
хліб, на сіль, на чесний подарок». Кожен на калач ки-
дає подарунок. Приходить од жениха пара, шо була в 
молодого, і староста жениха з шишкою, перев’язаною 
красною вовняною ниткою, і не заходить у хату, поки 
його не перев’яжуть рушником або матерією. Визива-
ють матір, дає їй шишку. Вовна і шишка означає честь 
молодої.  [...] У  молодого [молодих] зустрічає його 
батько й мати з хлібом і іконою, заводять молодих у 
хату. Староста дарує шишками бояр, а ті кидають гро-
ші. Дарують калачами так, як і в молодої. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Меню в шкільній їдальні: 
борщ, суп гороховий, суп з перловкою, суп з рисом на 
м’ясній юшці, суп з вермішеллю, суп молочний з ри-
сом. Гарніри: макарони, картошка жарена, картошка-
пюре, пшенична каша. Котлети, тефтелі, жаркоє, риба 
жарена, пиріжки з бринзою, з картоплею, з повидлом. 
Компот із свіжих чи сушених фруктів, чай, молоко, 
какао з молоком, кофе з молоком.

с. Успенівка
Записала Л. Артюх 1980 р.  

у с. Успенівка Саратського р-ну Одеської обл.  
від Охрімової Надії Григорівни, 1908 р. н., 

та Охрімова Семена Матвійовича, 1908 р. н.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Сніданок, обід, вечеря. Тричі 
харчувались завжди, навіть у жнива. Вареники – не-
дільна їжа, начиняли сиром чи бринзою. Літом – з ви-
шнями. Рідко з картошкою.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Варення з помідорів. Готують з 
1977 року, тоді в моду ввійшло. На м’ясорубку перети-
рають помідори, дають сахару – і в чавун. Запікається, 
поки загусне. На 1 кг помідор – 700–800 г сахару.

ХЛІБ Пекли пшеничний [хліб] на опарі, тепер опара на 
дріжджах. Раніше на хмелю робили хлібчики, [хміль 
використовували] замість дріжджів, ними хліб підби-
вали, у формах пекли. Тепер печуть і купують. Більше 
купують. А коли бабушка малою була, робили подо-
вий хліб на висівках, а буханки виробляли в муці. Ка-
жуть «булка хліба», «хлібина». Печуть більше на свята 
всякі, на щодень менше.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Коржі, плацинди з білим 
кабаком і бринзою. Пироги з квасолею, картошкою, 
бринзою чи сиром, а  тепер печуть і з повидлом, ви-
ноградом, вишнями. Блини на опарі, брали ложкою 
й жарили на сковороді. Пшеничні. І  тепер такі самі. 
Їдять із сметаною, молоком, кислим молоком, жаре-
ним салом. Тепер часто налисники смажать із начин-
кою з сиром чи бринзою. Пампушки печуть з хлібно-
го тіста, їдять з часником. Балабушки – так само, як 
і пампушки. Гарбузову кашу не варили, так їли пе-
ченим [гарбуз] і начинку робили до плацинди чи до 
пиріжків. Мамалигу варять у котлі. Вода закипить, 
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І
шишками. І ще печуть по два калачі, одягають на руку 

І
шишками. І ще печуть по два калачі, одягають на руку 
молодій і молодому. З  калачами і шишками свашки Імолодій і молодому. З  калачами і шишками свашки 
просять на другий день людей. Співають старі жінки, Іпросять на другий день людей. Співають старі жінки, 
до короваю копійки запікають. Коровай квітчають у Ідо короваю копійки запікають. Коровай квітчають у 
суботу квітами, зеленню сосни, а літом – живими. [...] Ісуботу квітами, зеленню сосни, а літом – живими. [...] 
Гільце – зелена гілка туї, уквітчана квітами, красним ІГільце – зелена гілка туї, уквітчана квітами, красним 
перцем, конфетами, яблуками, горіхами, бубликами, Іперцем, конфетами, яблуками, горіхами, бубликами, 
встромлена у хліб. Хліб домашній звичайний. Стоїть з Івстромлена у хліб. Хліб домашній звичайний. Стоїть з 
короваєм на столі. Тарілку з шишкою підносять молоІкороваєм на столі. Тарілку з шишкою підносять моло
дому, він викупає шишку й платочок, потім підносять Ідому, він викупає шишку й платочок, потім підносять 

М
ганів, діда й бабу, і ще хто як придумає. У молдаван і 

М
ганів, діда й бабу, і ще хто як придумає. У молдаван і 
росіян нашого села обичай спільний, весілля гуляють 

М
росіян нашого села обичай спільний, весілля гуляють 
так само, як і українці. Сектанти відрізняються, в них 

М
так само, як і українці. Сектанти відрізняються, в них 
гуляння менше. Страви ті ж самі, але вони не п’ють 

М
гуляння менше. Страви ті ж самі, але вони не п’ють 

оровай тепер приглашає ста

М
оровай тепер приглашає ста-

М
-

ростиха сусідок і родичок, незважаючи, чи вдовиця, Мростиха сусідок і родичок, незважаючи, чи вдовиця, 
чи заміжня. Шишки печуть, молода кличе на весілля з Мчи заміжня. Шишки печуть, молода кличе на весілля з 
шишками. І ще печуть по два калачі, одягають на руку Мшишками. І ще печуть по два калачі, одягають на руку 
молодій і молодому. З  калачами і шишками свашки Ммолодій і молодому. З  калачами і шишками свашки 
просять на другий день людей. Співають старі жінки, Мпросять на другий день людей. Співають старі жінки, 
до короваю копійки запікають. Коровай квітчають у Мдо короваю копійки запікають. Коровай квітчають у 
суботу квітами, зеленню сосни, а літом – живими. [...] Мсуботу квітами, зеленню сосни, а літом – живими. [...] 
Гільце – зелена гілка туї, уквітчана квітами, красним МГільце – зелена гілка туї, уквітчана квітами, красним 
перцем, конфетами, яблуками, горіхами, бубликами, Мперцем, конфетами, яблуками, горіхами, бубликами, 

РМРЕЖИММЕЖИМ
харчувались завжди, навіть у жнива. Вареники – неМхарчувались завжди, навіть у жнива. Вареники – не
дільна їжа, начиняли сиром чи бринзою. Літом – з виМдільна їжа, начиняли сиром чи бринзою. Літом – з ви

Ф
вай, вмочають в мед і роздають. Ряжені гуляють тоді, 

Ф
вай, вмочають в мед і роздають. Ряжені гуляють тоді, 
як посажні йдуть за батьками молодої. Переодягають Фяк посажні йдуть за батьками молодої. Переодягають- Ф-
ся жінки в чоловіків і навпаки, в солдатів, лікаря, ци Фся жінки в чоловіків і навпаки, в солдатів, лікаря, ци- Ф-
ганів, діда й бабу, і ще хто як придумає. У молдаван і Фганів, діда й бабу, і ще хто як придумає. У молдаван і 
росіян нашого села обичай спільний, весілля гуляють Фросіян нашого села обичай спільний, весілля гуляють 

м’ясній юшці, суп з вермішеллю, суп молочний з ри

Ф
м’ясній юшці, суп з вермішеллю, суп молочний з ри
сом. Гарніри: макарони, картошка жарена, картошка-

Ф
сом. Гарніри: макарони, картошка жарена, картошка-
пюре, пшенична каша. Котлети, тефтелі, жаркоє, риба 

Ф
пюре, пшенична каша. Котлети, тефтелі, жаркоє, риба 
жарена, пиріжки з бринзою, з картоплею, з повидлом. 

Ф
жарена, пиріжки з бринзою, з картоплею, з повидлом. 
Компот із свіжих чи сушених фруктів, чай, молоко, 

Ф
Компот із свіжих чи сушених фруктів, чай, молоко, 
какао з молоком, кофе з молоком.Фкакао з молоком, кофе з молоком.

с. Фс. УФУспенівкаФспенівкаУспенівкаУФУспенівкаУ

у с. Успенівка Саратського р-ну Одеської обл.  Фу с. Успенівка Саратського р-ну Одеської обл.  

та Охрімова Семена Матвійовича, 1908 р. н.Фта Охрімова Семена Матвійовича, 1908 р. н.

ЕЖИМФЕЖИМ ХАРФ ХАР

Е
батько й мати з хлібом і іконою, заводять молодих у 

Е
батько й мати з хлібом і іконою, заводять молодих у 
хату. Староста дарує шишками бояр, а ті кидають гро

Е
хату. Староста дарує шишками бояр, а ті кидають гро
ші. Дарують калачами так, як і в молодої. 

Е
ші. Дарують калачами так, як і в молодої. 

 ХАР Е ХАРЧ ЕЧУВА ЕУВАННЕННЯЕЯ Меню в шкіЕМеню в шкіЕборщ, суп гороховий, суп з перловкою, суп з рисом на Еборщ, суп гороховий, суп з перловкою, суп з рисом на 
м’ясній юшці, суп з вермішеллю, суп молочний з риЕм’ясній юшці, суп з вермішеллю, суп молочний з ри
сом. Гарніри: макарони, картошка жарена, картошка-Есом. Гарніри: макарони, картошка жарена, картошка-
пюре, пшенична каша. Котлети, тефтелі, жаркоє, риба Епюре, пшенична каша. Котлети, тефтелі, жаркоє, риба 
жарена, пиріжки з бринзою, з картоплею, з повидлом. Ежарена, пиріжки з бринзою, з картоплею, з повидлом. 
Компот із свіжих чи сушених фруктів, чай, молоко, ЕКомпот із свіжих чи сушених фруктів, чай, молоко, 
какао з молоком, кофе з молоком.Екакао з молоком, кофе з молоком.
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кукурузну муку сипать на кипяток, кипить півгодини, 
знімають з вогню й перетирають каталкою чи мако-
гоном, вимішували. Їдять гарячою з смаженим салом 
і бринзою або з молоком чи кислим молоком. Більше 
їли мамалигу зимою. У піст не варили. Після Різдва на 
сніданок щодня мамалигу їли. Й тепер любимо. Греч-
ки зараз нема, дефіцит. Каші варимо пшоняні, куку-
рудзяні. Пшеницю пускали тільки на кутю і коливо. 
А тепер кутю і коливо варять із рису. Борщ. Буряк сві-
жий не квашений, кладуть картоплю, капусту (зимою 
квашену промиту), помідори (зимою засолені), зажа-
рювали салом чи олією. І тепер так. Борщ на всі свята 
був, тепер на свадьбу не варять, і на іменини – ні, а на 
поминки варять. Капусняк. Капуста квашена, сало, 
пшоно, тепер варять з рисом трохи. Як свіжа капуста, 
то кладуть помідори. Голубці – капуста розбирається, 
заварюється (зимою квашена в качанах), пшоно з са-
лом, і тушили в печі. Тепер рис і м’ясо, а готують так 
само. Вирощували красний перець, не гіркий. Начи-
няють, як голубці. Тепер і сині баклажани, і  перець, 
і кабачки.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Бринза – овече молоко проціжува-
ли в бочку. Тяк – овечий шлунок, ягнячий сушать, рі-
жуть на кусочки, розмочують в сироватці. На бочку 
молока ополоник цього розчину. Тепле молоко. Загус-
ло. Одкинули в сирні торби з полотна ріденького чи 
марлі. Підвішували, щоб стекла сироватка, виймали, 
обсолювали з двох боків, клали в таз на ніч, потім 
вкладали в кадку, сироватку варили, солили і зали-
вали цим бринзу. Сироватка називається «саламур». 
І тепер, в кого вівці, роблять. Ряжанку робили й тепер 
роблять. Молока парять до золотого, охолоджують, 
заправляють сметаною і ставлять на ніч в тепло. Як 
зсядеться, готова. До пиріжків, вареників. І так їдять 
з хлібом. Сир роблять з кислого молока. Сметану зби-
рають. Масло в маслобойках б’ють.

НАПОЇ Кисіль. Вишні, сливи, заварюють крохмаль. Те-
пер варять, давніше не було. Квас із житньої муки ро-
били, з солоду – пророщеного жита. Тепер тільки си-
рівець. Хліб сушили, околот клали в бочку, туди суха-
рі і заливали окропом. Тепер роблять небагато, у відрі 
емальованому. Як вкисне, ставлять у холод (у погреб) 
чи розливають і ставлять у холодильник.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Святвечір варили кутю з пшениці. Риба на столі була 
жарена й варена. На Різдво кожен колов кабанчика. 
Варили холодець, жарили ковбасу, салтисон готови-
ли. [Масляна] тоді блини пекли на кислому тісті, їли 
з маслом, сметаною і м’якою бринзою. Вареники – так 
само з сиром, бринзою, варили багато. Вареники – то 
недільна страва, в інший час варили рідко. Тепер час-
тіше варять. На Масляну на конях катались на санках, 
більш нічого не робили.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Сорок святих пекли «жайворонки» з тіста, роздавали 
дітям. 

СТРАВИ НА ТРУДОВІ СВЯТА Обжинки. Своєю сім’єю 
святкували кінець жнив, випивали по чарці, обідали. 
Толоки не було. Вдови наймали і платили сто двад-
цять лей грошей і булку хліба за косьбу чи жнива. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ  Свадьби святкували всі. Коровай 
пекли обязатєльно. Ріжуть коровай, сахаром посипа-

ють. Печуть тільки в молодого. [...] Цвітка. Гілку ста-
вили на дівич-вечері в коровай, украшали гостинця-
ми. Коровай ріжуть, гостинці розбирають, гілку вики-
дають. Короваю пекли два. Гуляли коровайниці. Брали 
діжку, до рогача прив’язували рушник, брали лопату, 
шишки і кругом хати ходили з короваєм, ще без гілки. 
Один коровай з гілкою оставався на столі до самого 
весілля. Шишки пекли у жениха увечері під свадьбу. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Все холодне на ніч оставляли на 
столі до свадьби. Борщ подавали на свадьбу, картошку 
з м’ясом, холодець, кашу. Пили вино – до шістдесяти 
відер з одного боку могли ставити. 

ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОН

смт Бородіно
Записала Л. Артюх 1980 р. у смт Бородіно  

Тарутинського р-ну Одеської обл.  
від Яцини Ганни Григорівни, 1902 р. н.,  

та Яцини Афанасія Івановича, 1905 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Молодий приїхав з дядь-
ком, хліба не брали. У  молодої обідали: борщ, холо-
дець, голубці, гіндика зарізали. Вино домашнє вино-
градне. На договор печуть пиріжки з сиром, карто-
плею, печінкою, а на весілля не печуть.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай пекли у п’ятницю, шишки 
теж. За столом роздають, коли люди розходяться додо-
му. Коровай по шматочку ділять і по стаканчику вина 
[дають]. Сусідки пекли й печуть, жінки, не дівчата, бу-
вало, що і вдови, тільки вони не місили. Вони ріжки ка-
чають на палички: на три гілочки і три ріжки в короваї, 
як випечуть, обгортають червоними нитками. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ У  неділю приїхали до молодої, 
пообідали, тоді  – до вінця (тепер до розпису) і вер-
тались до молодої, знов обід, недовго гуляння, і [мо-
лоду] забирають до молодого. Обід: борщ, холодець 
із свинячих ніг і гіндички, голубці (капустяне листя, 
начинене кашею папшуйною  – кукурудза, папшоя), 
з м’ясом), м’ясо тушковане. Лапшу солодку з маслом 
і сахаром [подавали] на кінець вечері. Коровай діли-
ли й ділять у молодого, обидва короваї по шматочку. 
Дари давали за коровай. Тепер торт печуть, а в селах і 
досі коровай. Тут [у містах] торти замінили коровай. 
У селі Білолісся Тарутинського району на весіллі дару-
ють людей калачами, як у нас на поминках. [...] Моло-
да дає свекру в понеділок на «сніданок» жарену курку, 
пляшку вина і сорочку. [...] У молодого обідають у по-
неділок. 

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ У  1920–
[19]30 –ті роки баба йшла приймати дитину. Не несла 
хліб. Після того, як вловить, обідали. Три дні провід-
увала роділлю. [...] Гуляли куми, сусіди, рідня: борщ, 
картопля, голубці, холодне, дапша гаряча, вино. На 
«родинки» на другий день йшли жінки без чоловіків, 
несли хто курку жарену, хто плачинди з білої муки з 
сиром чи бринзою з прісного або кислого тіста, хто 
кашу, голубці. Поздоровляють з новорожденником. 
Бабу награждали на хрестинах. Давали люди на фар-
тух, на кофту, на мило гроші. Мамка давала хліб і на 
плаття.
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ЧАСТУВА ЕЧАСТУВАНН ЕННЯ ЕЯ НЕНАЕА СВАТАЕ СВАТАННЕННІЕІ МоЕМо
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ПОМИНКИ У  день похоронів обід: борщ червоний га-
рячий, картошку тушать, голубці з кукурудзяною 
кашею і фаршем у капусті, лапшу їдять, солоджену з 
олією чи маслом, п’ють вино. Обід гарячий, шоб пара 
вийшла, бо душа парою харчується. Найперш – коли-
во з пшениці, тепер год з десять-п’ятнадцять – з рису 
й меду чи сахару. Квітчають конфетами. Три рази бе-
руть як першу страву. На другий день обід – доїдають 
те, що осталось. На дев’ятий день тим, хто за столом, 
дають калач і платочок або гостинці у калач сиплють, 
тепер і чашку, а в чашку – гостинці. І калач. Обідають: 
борщ, коливо і локшина. На сорок днів теж обід для 
тих, хто ближчий,і  для тих, хто яму копав, в  могилу 
опускав. Рік отмічається так само. Так само роздають 
калачі після поминок на дев’ятий і сороковий дні.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Після Паски на 
Проводи. Коливо несуть на кладбище, паску, крашан-
ки, вино, там пили, їли, обідали цілим селом на віль-
ному місці кладовища, роздавали крашанки, гостин-
ці. Тепер так само. Вином хреста на могилі роблять, 
кладуть крашанку, пряник. На Вознесення ходять, як 
і на Проводи, через сорок днів після Паски.

с. Єлизаветівка
Записала Л. Артюх 1980 р. у с. Єлизаветівка 

Тарутинського р-ну Одеської обл.  
від Бугаєвської Катерини Марківни, 1908 р. н. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На сватання молодий ішов із хлі-
бом, а молода приймала і перев’язувала його і старо-
сту рушниками.  [...] В  неділю ставлять холодець, за-
куски, чарка водки нанашулам, а тоді їдуть до церкви. 
Молоді цілий день не їдять і не п’ють. Після вінчан-
ня ідуть до молодої, і там до вечора. Мати [й] батько 
встрічають молодих хлібом-сіллю й іконою, кличуть у 
хату, садять за стіл. Садять молодих на кожусі. Молоді 
й старі – всі сидять за одним столом. Їжа: холодець із 

свинини й гіндика, голубці тоді з кукурудзою й підче-
ревиною, а зараз з рису й свинячого фаршу, картопля 
з м’ясом. Борщ не ставили, лапшу не варили. Горіхи 
клали, печене: пряники, плетенки  – це гостинці. На 
кінець – рис солодкий, або робили сливи варені.  [...] 
Молоду обводили кругом повозки перед від’їздом до 
молодого. А мати розламує один малий калач у неї над 
головою, кидає всім гостям, а  ті ловлять. Так і зараз 
ломить.  [...] Свекор і свекруха устрічають з хлібом й 
іконою, зв’язують молодим рушником руки. Обідають 
так само, увечері – дарі – масамари. Музика грає, да-
ють шишки з платочками або калачики ціленькі, а ко-
ровай стоїть на столі, його в понеділок рано ділили. 
За калачик чи шишку гості дарували. [...] Тепер шатро 
ставлять, а  колись обідали в хаті. Шатро вже років 
двадцять як є чи трохи менше. В понеділок молода го-
дує свашок куркою й частує горілкою. Нанашка ріже 
жінкам коровай і дає з медом всім по кусочку до вина 
чи горілки. Її родичі приходять з своєю музикою і з 
дарями, тарілками – будуть тут її дарувать. Дарять ра-
зом від обох родин. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Шишки пекли заздалегідь, шоб 
було чим просити. Калач надівала на руку старша 
дружка, коли кликали на весілля, і всім, кого клика-
ли, давали шишку. Коровай і калач пекли у обох в 
п’ятницю. Калач  – у васильках, і  красними нитками 
ріжки з тіста обмотані. Круглий з діркою посеред-
ині. Другий – коровай, як хліб, в ріжках, уквітчаний 
васильками. Довгий плетений, зверху шишки п’ять 
штук, малі. Довгий коровай різали в понеділок у моло-
дого і мастили медом або сахаром, людям давали, а ті 
«Сладкоє!» кричали, шоб молоді цілувалися. Коровай 
був з чистого, без яєць і масла, тіста, а  калач  – здо-
бний. Виробляли молоді молодиці, в кориті вчиняли. 
По дванадцять хлібів в коритові входило. Коли [моло-
дий] приїжджає по молоду, то молода дивиться крізь 
калач на молодого. 
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був з чистого, без яєць і масла, тіста, а  калач  – здоФбув з чистого, без яєць і масла, тіста, а  калач  – здо
бний. Виробляли молоді молодиці, в кориті вчиняли. Фбний. Виробляли молоді молодиці, в кориті вчиняли. 
По дванадцять хлібів в коритові входило. Коли [молоФПо дванадцять хлібів в коритові входило. Коли [моло
дий] приїжджає по молоду, то молода дивиться крізь Фдий] приїжджає по молоду, то молода дивиться крізь 

Е
жінкам коровай і дає з медом всім по кусочку до вина 

Е
жінкам коровай і дає з медом всім по кусочку до вина 
чи горілки. Її родичі приходять з своєю музикою і з 

Е
чи горілки. Її родичі приходять з своєю музикою і з 
дарями, тарілками – будуть тут її дарувать. Дарять ра

Е
дарями, тарілками – будуть тут її дарувать. Дарять ра
зом від обох родин. Езом від обох родин. 

О ВЕСІЛЬ ЕО ВЕСІЛЬН ЕНЕЕЕ Шишки пекЕШишки пек
було чим просити. Калач надівала на руку старша Ебуло чим просити. Калач надівала на руку старша 
дружка, коли кликали на весілля, і всім, кого кликаЕдружка, коли кликали на весілля, і всім, кого клика
ли, давали шишку. Коровай і калач пекли у обох в Ели, давали шишку. Коровай і калач пекли у обох в 
п’ятницю. Калач  – у васильках, і  красними нитками Еп’ятницю. Калач  – у васильках, і  красними нитками 
ріжки з тіста обмотані. Круглий з діркою посередЕріжки з тіста обмотані. Круглий з діркою посеред
ині. Другий – коровай, як хліб, в ріжках, уквітчаний Еині. Другий – коровай, як хліб, в ріжках, уквітчаний 
васильками. Довгий плетений, зверху шишки п’ять Евасильками. Довгий плетений, зверху шишки п’ять 
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с. Остап’є
Записала Л. Артюх 1987 р. у с. Остап’є  

Великобагачанського р-ну Полтавської обл. 
від Заливчої Анастасії Федорівни, 1910 р. н., 

Скринник Наталі Степанівни, 1907 р. н.,  
та Скринник Ніни Іллівни, 1936 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [На весіллі молодий] викуповується 
грішми, колись – хлібом і горілкою. То перший викуп. 
Другий викуп – хатнє. За стіл садять, коли викуплять. 
Коли йдуть до розпису, мати посипає житом, грішми, 
конфетами, горіхами на щастя й добробут. Вертають-
ся до молодої. Мама, тато зустрічають з хлібом, молоді 
цілують хліб. [...] Урочиста реєстрація шлюбу відбува-
ється в Будинку культури. Почесні батьки зустрічають 
молодих з хлібом-сіллю, ті беруть хліб-сіль, кладуть 
на стіл. Дві хлібини одна на одній. Коровай несе на 
рушнику маленький хлопчик. Розпорядник говорить: 
«Хлібом освячують нову хату, хлібом ми зустрічаємо 
гостей і друзів, з хлібом стають на весільний рушник». 
Після реєстрації коровай розрізають і роздають по 
залу, щоб молоді не старіли. Хліб і коровай – домашні, 
не куповані. Іноді печуть плетені бублики з обварено-
го тіста. Коли молоді вітають одне одного як подруж-
жя, беруться удвох і ламають бублика, щоб побачить, 
хто буде у сім’ї старший. [«Собачий» хліб.] Собаку не 
можна вигонить, треба додержувати до смерті, бо ми 
собачу долю їмо. Колись Бог за гріхи хотів одчухрати 
зерно з колосся, а собака й попросив, то Бог зжалівся 
і зерно оставив – на собачу долю. [Проводи в армію.] 
Кожна мати благословляє свого сина хлібом і вручає 
йому хлібину. Хлопці кланяються, цілують маму. Мама 
кладе хліб на самому кращому рушникові.  [...] [Коли 
хлопець приходить з армії,] – ставлять столи для всьо-
го села. На столах хліб-сіль, яким зустрічали хлопців. 
Чай, всіляке печиво, що батьки наготували. Їм вруча-
ють хліб-сіль. [...] [Похорон.] Зерном сиплють вслід по-
кійному і водою свяченою бризкають. На покуті свічка 
в зерні, хліб, ложка, може і вино стояти. Хліб міняють. 
Той їдять. А  як сухий  – худобці. Це для душі покой-
ного. І для успокоєння живих.  [...] Хліб і полотно, на 
якому опускають труну – копачам. Хлібину з кришки 
розламують всім, хто на кладбищі. Був гарячий хліб. 
А тепер теж ламають, хоч треба було б різати. Чула, шо 
хліб з кладбища (три хлібини з трьох похоронів) три 
рази від трьох хлібин поїсти, то помагає од хвороб. Але 
це недавно звідкілясь прийшло. [...] Як вибирались із 
дому на друге жительство, йому [домовику] ікону 
«Божої Матері» оставляли і хлібину на горищі.  [...]   

Обжинки. Печуть дуже гарний коровай, великий, з при-
красами. Вручають комбайнеру-передовику, і ще сніп, 
гарно закручений перевеслом і стрічками. А далі – обід 
у лісі. Варять капусняк, печуть пиріжки, роблять ря-
жанку, ставлять сало, хліб, якісь коржики, горілку.

ПОМИНКИ Йдуть прощатися [з покійником], зносять 
гостинці – печиво, пряники, цукерки, ставлять на сто-
лі. Роздадуть потім в кінці обіду, ріжуть на обід. Ко-
лись більш хліб і сахар несли. Увечері приходять ве-
черять і ночувати, хто ближчий. Вечеря у день смерті: 
борщ літом червоний чи зелений, капусту  – зимою. 
Капуста з пшоном [капусняк]. Картопля тушкована і 
каша пшоняна. Раніше варили борщ і «галушечки, щоб 
приходили всі душечки». І  озвар. На поминках став-
лять канун, а на вечерю кануну не варили. Канун – мед, 
вода й білий хліб, тепер дехто кришить печиво. [Ще] 
обід: борщ чи капусняк, картопля чи каша, пиріжки 
з ряжанкою. Салати тепер різні, кисіль молочний і 
з груш  – і той, і  той, обидва разом. Чи озвар з груш 
і яблук. То на останню страву. Пити на поминках не 
годиться, та п’ють, як ставлять. Снідання на другий 
день носять і носили ще й до війни. Несуть хліб, яйця, 
горілку, вино. Ставлять на могилі, снідають. Як вмирає 
перша дитина, мати не ходить на кладбище, тільки на 
снідання. Поминок буває в день похорону, на дев’ять, 
сорок днів, півгоду й год. Готують обід, варять канун. 
Зразу поминають на кладбищі, тоді в хаті. Роздають 
щоразу пряники, колись – хліб.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Роблять у неділю 
через два тижні після Паски. На кладбище несуть все 
їсти: крашанки, паски, пиріжки, ковбасу, сало, хліб, 
печене м’ясо, горілку. Проводи після Паски за тиж-
день, і  ще чотири суботи провідні, поминальні: Дми-
тра, Кузьми-Демяна, Лучина і Михайла. Провідують 
покойних, печуть пиріжки. На Проводи після Паски 
приходили на кладбище, варили капусту з пшоном і 
все зносили, шо на поминки годиться. В Шилівці й досі 
коло церкви варять у казанах. А  в нас тепер пороби-
ли столи, то всі збираються й несуть із собою, накри-
вають. Колись на провідні дні пекли маленькі книші 
м’якенькі, такі добрі були. Книші робили з учиненого 
тіста житнього, брали тіста, як два кулаки, розплеску-
вали і ложкою надрізали краї разів п’ять-сім, мастили 
олією зверху, солили, а тоді надрізані пелюстки витя-
гали й складали разом. Так от згортали до середини, 
і пекли. То книші. Їли ше гарячими. Тепер чогось виве-
лись, може, того, шо житнього борошна нема. Орішки 
робили на поминки. Тісто вчинене скочують невелич-
кими орішками, перемащують олією, а тоді зліплюють 
по сім-дев’ять штучок і печуть. Як спечеться, розламу-
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І
не куповані. Іноді печуть плетені бублики з обварено

І
не куповані. Іноді печуть плетені бублики з обварено
го тіста. Коли молоді вітають одне одного як подружІго тіста. Коли молоді вітають одне одного як подруж
жя, беруться удвох і ламають бублика, щоб побачить, Іжя, беруться удвох і ламають бублика, щоб побачить, 
хто буде у сім’ї старший. [«Собачий» хліб.] Собаку не Іхто буде у сім’ї старший. [«Собачий» хліб.] Собаку не 
можна вигонить, треба додержувати до смерті, бо ми Іможна вигонить, треба додержувати до смерті, бо ми 
собачу долю їмо. Колись Бог за гріхи хотів одчухрати Ісобачу долю їмо. Колись Бог за гріхи хотів одчухрати 
зерно з колосся, а собака й попросив, то Бог зжалівся Ізерно з колосся, а собака й попросив, то Бог зжалівся 
і зерно оставив – на собачу долю. [Проводи в армію.] Іі зерно оставив – на собачу долю. [Проводи в армію.] 
Кожна мати благословляє свого сина хлібом і вручає ІКожна мати благословляє свого сина хлібом і вручає 
йому хлібину. Хлопці кланяються, цілують маму. Мама Ійому хлібину. Хлопці кланяються, цілують маму. Мама 

М
ється в Будинку культури. Почесні батьки зустрічають 

М
ється в Будинку культури. Почесні батьки зустрічають 
молодих з хлібом-сіллю, ті беруть хліб-сіль, кладуть 

М
молодих з хлібом-сіллю, ті беруть хліб-сіль, кладуть 
на стіл. Дві хлібини одна на одній. Коровай несе на 

М
на стіл. Дві хлібини одна на одній. Коровай несе на 
рушнику маленький хлопчик. Розпорядник говорить: 

М
рушнику маленький хлопчик. Розпорядник говорить: 
«Хлібом освячують нову хату, хлібом ми зустрічаємо 

М
«Хлібом освячують нову хату, хлібом ми зустрічаємо 
гостей і друзів, з хлібом стають на весільний рушник». 

М
гостей і друзів, з хлібом стають на весільний рушник». 
Після реєстрації коровай розрізають і роздають по МПісля реєстрації коровай розрізають і роздають по 
залу, щоб молоді не старіли. Хліб і коровай – домашні, Мзалу, щоб молоді не старіли. Хліб і коровай – домашні, 
не куповані. Іноді печуть плетені бублики з обвареноМне куповані. Іноді печуть плетені бублики з обварено-М-
го тіста. Коли молоді вітають одне одного як подружМго тіста. Коли молоді вітають одне одного як подруж
жя, беруться удвох і ламають бублика, щоб побачить, Мжя, беруться удвох і ламають бублика, щоб побачить, 
хто буде у сім’ї старший. [«Собачий» хліб.] Собаку не Мхто буде у сім’ї старший. [«Собачий» хліб.] Собаку не 
можна вигонить, треба додержувати до смерті, бо ми Мможна вигонить, треба додержувати до смерті, бо ми 
собачу долю їмо. Колись Бог за гріхи хотів одчухрати Мсобачу долю їмо. Колись Бог за гріхи хотів одчухрати 
зерно з колосся, а собака й попросив, то Бог зжалівся Мзерно з колосся, а собака й попросив, то Бог зжалівся 

Ф
Другий викуп – хатнє. За стіл садять, коли викуплять. 

Ф
Другий викуп – хатнє. За стіл садять, коли викуплять. 
Коли йдуть до розпису, мати посипає житом, грішми, 

Ф
Коли йдуть до розпису, мати посипає житом, грішми, 
конфетами, горіхами на щастя й добробут. Вертають Фконфетами, горіхами на щастя й добробут. Вертають- Ф-
ся до молодої. Мама, тато зустрічають з хлібом, молоді Фся до молодої. Мама, тато зустрічають з хлібом, молоді 
цілують хліб. [...] Урочиста реєстрація шлюбу відбува Фцілують хліб. [...] Урочиста реєстрація шлюбу відбува- Ф-
ється в Будинку культури. Почесні батьки зустрічають Фється в Будинку культури. Почесні батьки зустрічають 
молодих з хлібом-сіллю, ті беруть хліб-сіль, кладуть Фмолодих з хлібом-сіллю, ті беруть хліб-сіль, кладуть 
на стіл. Дві хлібини одна на одній. Коровай несе на Фна стіл. Дві хлібини одна на одній. Коровай несе на 
рушнику маленький хлопчик. Розпорядник говорить: Фрушнику маленький хлопчик. Розпорядник говорить: 

лись більш хліб і сахар несли. Увечері приходять ве

Ф
лись більш хліб і сахар несли. Увечері приходять ве
черять і ночувати, хто ближчий. Вечеря у день смерті: 

Ф
черять і ночувати, хто ближчий. Вечеря у день смерті: 
борщ літом червоний чи зелений, капусту  – зимою. 

Ф
борщ літом червоний чи зелений, капусту  – зимою. 
Капуста з пшоном [капусняк]. Картопля тушкована і 

Ф
Капуста з пшоном [капусняк]. Картопля тушкована і 
каша пшоняна. Раніше варили борщ і «галушечки, щоб 

Ф
каша пшоняна. Раніше варили борщ і «галушечки, щоб 
приходили всі душечки». І  озвар. На поминках ставФприходили всі душечки». І  озвар. На поминках став
лять канун, а на вечерю кануну не варили. Канун – мед, Флять канун, а на вечерю кануну не варили. Канун – мед, 
вода й білий хліб, тепер дехто кришить печиво. [Ще] Фвода й білий хліб, тепер дехто кришить печиво. [Ще] 
обід: борщ чи капусняк, картопля чи каша, пиріжки Фобід: борщ чи капусняк, картопля чи каша, пиріжки 
з ряжанкою. Салати тепер різні, кисіль молочний і Фз ряжанкою. Салати тепер різні, кисіль молочний і 
з груш  – і той, і  той, обидва разом. Чи озвар з груш Фз груш  – і той, і  той, обидва разом. Чи озвар з груш 
і яблук. То на останню страву. Пити на поминках не Фі яблук. То на останню страву. Пити на поминках не 
годиться, та п’ють, як ставлять. Снідання на другий Фгодиться, та п’ють, як ставлять. Снідання на другий 
день носять і носили ще й до війни. Несуть хліб, яйця, Фдень носять і носили ще й до війни. Несуть хліб, яйця, 

Е
жанку, ставлять сало, хліб, якісь коржики, горілку.

Е
жанку, ставлять сало, хліб, якісь коржики, горілку.
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Е
Йдуть прощатися [з покійником], зносять 

Е
ть прощатися [з покійником], зносять 

гостинці – печиво, пряники, цукерки, ставлять на сто

Е
гостинці – печиво, пряники, цукерки, ставлять на сто
лі. Роздадуть потім в кінці обіду, ріжуть на обід. КоЕлі. Роздадуть потім в кінці обіду, ріжуть на обід. КоЕлись більш хліб і сахар несли. Увечері приходять веЕлись більш хліб і сахар несли. Увечері приходять ве
черять і ночувати, хто ближчий. Вечеря у день смерті: Ечерять і ночувати, хто ближчий. Вечеря у день смерті: 
борщ літом червоний чи зелений, капусту  – зимою. Еборщ літом червоний чи зелений, капусту  – зимою. 
Капуста з пшоном [капусняк]. Картопля тушкована і ЕКапуста з пшоном [капусняк]. Картопля тушкована і 
каша пшоняна. Раніше варили борщ і «галушечки, щоб Екаша пшоняна. Раніше варили борщ і «галушечки, щоб 
приходили всі душечки». І  озвар. На поминках ставЕприходили всі душечки». І  озвар. На поминках став
лять канун, а на вечерю кануну не варили. Канун – мед, Елять канун, а на вечерю кануну не варили. Канун – мед, 
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ють на окремі орішки, на качалочки. В Багачці роблять 
орішки просто пампушками, тільки шо меншими. І за-
раз печемо. Робимо вергуни чи з учиненого тіста, чи з 
прісного, варять у жирі – олії чи смальці. Пряники на 
кладбище не робили, хіба шо коржики. Коржики прісні 
на олії чи смальці три рази розрізані, а тоді медом ма-
зали й роздавали людям на кладбищі. Тепер купують 
магазинні печення. [...] На Троїцю в суботу після свята 
через тиждень – поминальна субота. Поминають усіх 
покойних. [...] Перед Паскою у суботу поминають, а в 
п’ятницю йдуть до плащаниці. Перед Великим постом 
теж у суботу поминали на Масляну. Поминали й дома, 
бува, й на кладбищі, а  то в церкві панахида: хлібина, 
сахар, бубликів в’язка. [...] Перший день Петрівок – по-
минальний день. Збиралися кучками й обідали.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ На одвід-
ки ходили тільки до рідні. Несли хліб, пиріг із сиром і 
яблуками і півлітри. Того ж дня хрестили. Кум купує 
хрестик і крижмо, кума пече хліб. [...] На пострижини 
свої дома вечеряють, чим Бог послав: борщ, пироги з 
ряжанкою.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Годували дитину год-півтора, 
так і тепер, як є молоко. Як відлучали, щітку в пазуху 
клали. Як одлучили, не вертали до грудей, бо нещас-
ливе, на очі погане буде, буде портити людей, худобу. 
Діти вже їли прикорм у півгоду – молоко, кашку, карто-
пельку. Далі борщ. Кукли робили з печеного кабака, бі-
ленького хліба або опарки. Я ше й своїм онукам робила 
частенько куклу. Смокчуть, ніякі соски не зрівняться. 
У ріденьке полотно зав’яжеш, воно й не плаче, й смокче. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрія – великий празник. Хлопці викрадають джер-
ги, щоб дівчата викупляли. Дівчата вареники варять, 
хлопці пляшку ставлять. Гуляли разом дівчата й хлопці, 
ігри були якісь. Святвечір. У цей день печуть і варять 
на завтра з м’ясом. Бо на Різдво нічого різать не мож-
на ножем. Капусняк варять пісний, бо на Святвечір ще 
Пилипівський піст. Пиріжки печуть з капустою, ма-
ком, калиною, квасолею. З грушами пекли: сухі груші 
товчуть, на решето пересіюють, тоді мочать, і то солод-
ке, як варення, йде за начинку. Кутю ставлять на поку-
ті. Кутю варили три рази – на Святвечір, на Новий рік і 
на Голодну кутю. Кутя з ячменю з маком і медом. Терли 
в макітрі мак макогоном. Тепер кутю варять. Ріжуть 
кабанів напроти Різдва, щоб М’ясниці були з м’ясом. 
Тоді їдять у Різдво холодець, капусту з м’ясом чи борщ, 
картошку з м’ясом, кашу пшоняну чи гречану, як є 
гречка, локшу з м’ясом без картоплі – юшка густенька, 
локша домашня, не купована. Як коли, до картошки чи 
локші – вушкварок – жирне м’ясо чи підчеревина, жа-
рять, щоб аж підсохло, смалець відціджують, а вушк-
варок до страви всипають. Ставлять ковбаси смажені, 
кров’янки тепер роблять, раніше якось моди не було. 
Кров раньше жарили на сковороді з жменькою муки, 
але гречкою не начиняли. Кров’янку годів з двадцять 
як роблять. Роблять кендюх. Миють і чистять желудок 
кабана, тоді напихають свіжим салом з сіллю й перцем, 
м’ясом, часником, цибулею, зашивають у желудок, за-
гнічують і жарять у печі, а  тоді тушать цілий день. 
І можна зберігати цілий місяць. Колись – у погребі в 
смальці, а тепер – в холодильниках. В Новий год ходи-
ли до церкви, а потім додому обідати. [Готували] борщ, 
кашу, пиріжки, орішки, узвар. Посипали перед ранком 

хлопці всякою пашницею. Голодний Святвечір. Перед 
вечором не давали до вечері їсти, того й Голодний. 
І пісний. Аж поки посвятять воду – не їсти. А на дру-
гий день робили святінка на річці, хрест викладали з 
льоду, розовим квасом буряковим мастили. Голодний 
Святвечір  – пісний: кутя, узвар і  те ж саме, шо й на 
Святвечір. Кутю проганяли  – застрелюють кутю. На 
Голодний Святвечір катання було на конях – на санях 
із дзвіночками-бубенцями. Мороза кликали: «Морозе-
Морозе, іди до нас вечеряти, а як не йдеш, то не йди й 
на жито, гречку, просо, і на груші, і на яблука, і сливи, 
і вишню... не поморози наших теляток і ягняток». Мас-
ляна. Варили вареники з сиром і сметаною. Їли кожен 
день. Вареники й тепер варимо перед Великим постом. 
Борщ їли – без м’яса, а з сметаною. Колись м’яса не їли, 
тепер їмо на Масляну. І борщ їмо.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ, ЩЕДРУВАЛЬНИКІВ  
Колядували хлопці й дівчата. Я  ще як мала була, то 
приходили з звіздою. Тоді забороняли і  в школі, і  в 
комсомолі. [Колядники] співали, [а їм] давали сало, 
ковбасу, хліб. [...] На Новий рік щедрували. Люди від-
дячували хлібом, салом, ковбасою.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Жи-
лавий понеділок. Перший день посту  – жилянички 
пекли, м’якенькі на розчині. Поздравляють з постом. 
Раніше тільки сусідів поздравляли. Тепер забулося, 
вже не дуже й постують. Середохресна середа  – по-
серед посту колись пекли хрести, ще до війни. Тісто 
качалочками й хрестом тулили. Пекли два: один їли, 
один ховали в зерно, на початок сіву везли, клали на 
ріллі. Посіяли, а потім ламали й роздавали своїм сіва-
чам, а шматочок оставляли на ріллі пташкам.  Сорок 
святих – бубличків обварених пекли сорок по сорок 
раз, свої були, не куповані, вчинені, обварені в окропі. 
На всіх, хто прийде. Давали дітям, на мотузку віша-
ли кожному по десятку. Здавна пекли. Й тепер, бува, 
хтось спече. [...] На Паску печемо паски. Красимо кра-
шанки. Паски святили, крашанки, сіль, сало.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Петра – мандрики пекли. Сир свіжий, крашанки 
сирі, тісто замісюють з борошном, маслом, виробля-
ють і печуть. Усі їли, розговлялися мандриками після 
Петрівки. Зозуля не кує після Петра, казали: «Зозуля 
мандрикою удавилась». Як ячмінь колос викинув, со-
ловей не співає: «Соловей ячмінним колосом удавив-
ся». Маковія. Піст, Спасівка. Печуть шулики, товчуть 
мак. Із медом [їдять]. Пиріжки печуть з маком. Воду 
святять. Мак не святили, тільки на Паску святять. 
Спаса. Святять яблука й груші, на Спаса мак святили 
і на Паску. Пиріжки з яблуками пекли. Без ряжанки 
їли, бо піст.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Пречиста – Храм 
у другому селі. Туди й досі ходимо на Храм у гості. Тут 
Храм на Хрестовоздвиження і на Троїцю. Тут два Хра-
ми. Мед на Храм не варили, а гостювалися. Й досі гос-
тюють. Ходять в гості. Варять борщ, вареники, печуть 
пиріжки, заколочують ряжанку, тушать картошку, 
смажать яєчню з салом, варять кисіль чи узвар.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Сваталися з хлібом, як 
согласна молода. Хліб міняли. Давніше були оглядини 
в молодого. Мама готовила борщ, картошку з м’ясом, 
кашу й узвар – остання страва. 

ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКИЙ  РАЙОН
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авий понеділок. Перший день посту  – жилянички Еавий понеділок. Перший день посту  – жилянички 
пекли, м’якенькі на розчині. Поздравляють з постом. Епекли, м’якенькі на розчині. Поздравляють з постом. 
Раніше тільки сусідів поздравляли. Тепер забулося, ЕРаніше тільки сусідів поздравляли. Тепер забулося, 
вже не дуже й постують. Середохресна середа  – поЕвже не дуже й постують. Середохресна середа  – по
серед посту колись пекли хрести, ще до війни. Тісто Есеред посту колись пекли хрести, ще до війни. Тісто 
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ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Кличуть на весілля молода у вінку 
й дружка з калачами. Зайшли, калач положила на стіл, 
поклонилася. Родичам калач оставляє. А як чужих, то 
з хлібом. Хліб поклала, покликала. Хліб забирає і далі 
йде. І калачі, й хліб пекли зарані. Мати з калачем кличе 
на коровай. Коровайниці – й свої, й сусіди, хто вміє до-
бре пекти. Такі, шо в парі живуть. Щоб і діти [молоді] 
в парі жили. Тісто готує одна, а місять удвох навхрест. 
Ліплять з трьох ріжків – три рази по три ріжки, одним 
поясочком плетеним зав’язують кругом з тіста, ріжки – 
як шишки. Печуть на листі, квадратний. Всередину 
гроші сиплють. А тепер печуть [так]: мережка, шиш-
ки зверху, «голуб» і «голубка». Шишки печуть, калачі. 
Печуть у четвер, а свадьбу гуляють у суботу чи неділю, 
колись – у неділю. Шишки витягують з печі просто, без 
обряду, не врочисто. Шишки мама зав’язує у вузол і 
кличе сусідок на коровай. За останньою дитиною пе-
чуть батькам загреба. Тісто і всередину ставлять вось-
мушку вина. Вставлені гілочки, обмотані тістом, пече-
ні, і красили калиною. Загреба крашена калиною. Ко-
ровай з печі витягує чоловік, бойовий, щоб штукарем 
був і добрий у подружжі. Зразу кочергою ворушить 
і всяке смішне вимовляє. Йому коровайниці миють 
руки і цілують, і дають горілку. Мама кличе за стіл, їм 
усім – по хусточці. [...] Уквітчують гільце. Гільце у хрес-
товині, колись у хліб встромляли. Приходить молодий 
з боярином. Несуть калач. Теща дає свій калач.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Входять у хату, зразу сідає рідня 
жениха і одинадцять чоловік з її роду, які будуть їхати 
із нею. Весь рід за столом. Частують: на блюдці дві чар-
ки з горілкою. До кожного підходять жених і нєвєста, 
подають, ті п’ють і кладуть два подарки. Тепер стали 
за цим і коровай давати, раньше не давали. Раньше 
коровай не різали урочисто. Тепер культурніше: ста-
роста розрізує коровай, свашка накладає в тарілочку, 
а почесна мати [хрещена] розносить горілку й коро-
вай. Так частують. Коровай ділять у обох молодих і 
шишки роздають тим, хто надворі, хто прийшов по-
дивиться. Короваями не міняються, в кожного ріжуть 
свій. Близьку рідню дарують шишками, калачами ве-
ликими плетеними три на три, обвітаними поясом з 
тіста і в рушнику. [...] На другий день, то було десь до 
1982 року, на десять годин всі приходять свайбишні, 
а рано-рано свашки привозять снідать. [...] Потруси-
ни  – через тиждень або два тижні. Рід до роду йде. 
Перші потрусини у нєвєсти, бо вона не має права до 
матері йти перший тиждень, а тоді – в молодого. На 
потрусини несуть калач, горілку, а в хаті їх частують 
закускою: борщ чи капусняк, картошка з м’ясом, сала-
ти, пиріжки з ягодами, сиром, капустою, потрухами, 
до них ряжанку, тоді узвар чи кампот.

ГАДЯЦЬКИЙ РАЙОН

с. Розбишівка
Записано в серпні 1969 р.  

у с. Розбишівка Гадяцького р-ну Полтавської обл.  
від Лиходід Федори Павлівни, 1915 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА ДОСВІТКАХ Щедрували дівчата 
увечері, а хлопці за дівчатами йдуть, помагали нести: 
хто дасть хлібець, хто – сало, хто – яєць. На Новий рік 
з дванадцятої вечеряють  – готовлять дівчата: борщ, 

вареники, капусту, узвар, кисіль, пироги з капустою, 
з буряком, бузиною, або калини намішують. Запіканка 
з бузини. Лили квас, самі робили і горілку купували.

ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Манжелія

Записала Л. Артюх 1987 р. у с. Манжелія  
Глобинського р-ну Полтавської обл. 

від Мазур Олександри Родіонівни, 1907 р. н., 
Божко Марії Йосипівни, 1910 р. н.,  

Товстолиткіна Миколи Григоровича та 
Лисенко Тамари Григорівни, 1949 р. н.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Варимо борщ червоний з 
буряком і капустою, з  морквою, петрушкою чи пас-
тернаком, картошкою. У  піст  – з квасолею, рибою. 
Капуста з пшоном. Супи з крупами: куліш з пшоном, 
ячною, гречаною. Колись гречані галушки, вареники 
варили. Оладки жарили з гречаного – вчинені. Леміш-
ку варили. Тепер гречаної муки нема. І  крупу треба 
виписувать у колгоспі, коли якась подія. Варимо лок-
шу домашню, а тепер більше купують якусь макарону 
чи вермишелю. Тепер стали й кабачки, й  помідори, 
й баклажани. А тоді – огірки та капуста, редька, хрін. 
Хрін – до холодцю, а в піст – до всієї страви, він од ку-
рячої сліпоти помагає. М’ясо – свинина найбільш. Ко-
лоли на Різдво і на Паску. Сало солили. Сало й тепер 
главний продукт  – ним і борщ засмажують чи зати-
рають, і капусняк. І вареники засмачують шкварками, 
і галушки чи затірку. Кров збирали на кров’янку, з ніг 
і голови варили холодець і ковбик, смажили ковбаси. 
І зараз так. Курей, гусей ріжуть [восени]. Яйця – круг-
лий год. Тепер вже не постяться.

ПОСТУВАННЯ Перед Великоднем у піст чотири суботи. 
У Пилипівку – Кузьми, Параски й Дмитра. Не робили 
в ці дні, не мотали, не снували, не мазали, щоб глиною 
не поминать. Їсти варили: борщ чи капусту, вареники 
гречані, галушки.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Сватання] Двоє своїх чи чужих му-
жиків і молодий несуть горілку і хлібину, ще й руб 
грошей. Як молода хоче за нього, то хліб приймає, не 
міняє, а як не хоче, то верне. [...] [Весілля.] Зустрічають 
молодих на вході в Будинок культури з хлібом [хреще-
ні] батьки. [...] Молоді ставлять [кладуть] хліб на руш-
ник на стіл, потім заберуть цей хліб із собою. [...] На 
хрестини несуть хліб.  [...] [На похороні] хліб на віко 
кладуть, а  потім розламують, як поховають, і  розда-
ють людям. [...] Хто йшов прощатися [з покійним], не-
сли конфети, печення, хлібину, раніше книші робили, 
тепер нема. Крашанку варили, як найлуччий поми-
нок. З хлібом ішли. [Обжинки.] В колгоспі, як кончать 
жнива, зроблять сніп, уквітчають, несуть голові. І те-
пер, і раньше.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Розглядини – її рід [іде] 
до молодого. То батьки умовляються за весілля. Не 
пишно, по-сімейному обідають, гуляють, змовляють-
ся, од кого скільки людей. Їдять просто: борщ, карто-
шка з м’ясом, щось солодке, кисіль. 

НАПОЇ Озвар на Різдвяні святки, коли кутю розстрілю-
ють. Горілку пили. Варену робили на поминки: солод-
ка юшка на фрукті і з перцем, така добра й пекуча.

http://www.etnolog.org.ua
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ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У  четвер перед весіллям хліб пе-

чуть, у п’ятницю – шишки, а в суботу – коровай. На 
шишки кличуть, хазяйка ходить і гукає, шоб не вдови-
ці, шоб гарні молодиці, шоб як робити, так і співати, 
шоб гарно жили з чоловіками. Як нема в хазяїв, несли 
яйця, муку, сахар, а як є, то не несли. Великі шишки 
на дев’ять ріжків для старостів у обох молодих пекли. 
Малі шишки з трьох ріжків – і для людей, коровайни-
цям в подяку, і для даровизни. У Фрунзівці кликали 
гостей з шишками дружки з молодою, а в нас – батьки 
з шишками. Тепер з шишками не кличуть. «Голубці» 
пекли, багато, як і шишки, так само роздавали тим 
само. Три калачі, шоб на столі лежали. Плетені, високі 
й довгі, з поясочком з тіста, і шишечки з поясочком. 
Калачі батькам і сродству дарять: як іде до тещі – ка-
лач, і вона до свекрухи – калач. Як по молоду він їде, 
хлібину несе. Дивень – як хлібина, в ній три палички, 
«голубці» зверху, намисто з тіста нанизували на па-
лички, а  наверху  – «голуб» летить з тіста ж. Дивень 
став після війни, а то не було. Дивень молодої везли 
до молодого, молода ділить гулякам. Коровай печуть у 
п’ятницю коровайниці – гарний, здобний. Тепер час-
то замовляють на пекарні, і  хліб, і  шишки, і  дивень, 
хоча дома кращий. Як мало тіста  – одна [коровай-
ниця] місить, а як багато – удвох. Піч вимітали самі. 
Коровай – одна паляниця височенька, посередині дві 
шишки, «голубочки» стулені разом. Спідку – баяніс-
там. Гроші всередину сипали. Коровай поясочком з 
тіста обгортають, шоб піднімався вище. Як спікся, 
уквітчали калиною й барвінком. Уквітчують коровай 
і дивень. Дивень – без дірки, суцільний, ниточкою об-
вивають, лєнтою обгортають красною. На коровай – 
жито й калина, шоб у молодої була квочка. Дарують за 
короваєм: приглашальним дають, а ті дарують. А тим, 
що прийшли подивиться, трохи дають із горілкою або 
шишечки. Короваєм і чаркою обходили стіл. Коровай 
староста ріже, зразу молодим – сплетені «голуби», тоді 
батькам, тоді хрещеним, рідним, гулякам. У їх старо-
ста наш ріже, а в молодої – його староста, навперех-
рест. «Бочечку» пекли, в «бочечку» – бутилочку сва-
там. «Гребінь» і «днище», «чоботи» з тіста – її матері. 
Два калачі, шо перед молодою стоять, заплутані нит-
кою червоною, щоб розплутали молоді, щоб не було 
їм заплетене життя. Дивень появився у [19]50-х роках, 
тепер зникає, нема майстрів, які можуть його спекти. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Снідать привозять з її рідні: варе-
ників наварять з сиром, з терном, холодне несуть. Го-
тували: борщ або капуста з пшоном, локша з яловичи-
ною чи курятиною, картопля, кампот або кисіль. Ря-
жанку з пиріжками не робили. Тепер капусту варять, 
холодець, риба всяка – й смажена, й холодне з риби, 
«Олів’є», салати всілякі, печінки запікають, бужанина, 
ковбаси, голубці, налисники з сиром, печінкою, [з] со-
лодким – чи то [з] повидлом, чи [з] маком, компоти, 
киселі молочні й ягідні. Солодкого багато печуть. Ко-
лись «горішків» не пекли, тепер роблять у формах і на-
чиняють. Пампушечки з маком усередині. Вергуни з 
прісного тіста тоненько розкачують, пряжать у олії чи 
смальці, тоді цукром чи сахарною пудрою посипають. 
Кисіль останній [подають, кажуть:] «Оце ж тая лепе-
ха, що з-за столу випиха».  [...] Як свадьба з суботи, 
у неділю снідать несуть. До молодого йдуть з її роду, 
несуть вареники, а молоду прив’язують до деревини, 
щоб була прив’язана біля нового двору, щоб робила в 

хазяйстві, дають їй сіна, хріну, моркви, буряків. А своє 
несуть добреньке: варенички з сиром в маслі, коржи-
ки, яєшеньку з салом. [...] В гості до її мами йдуть че-
рез тиждень з калачем, а мама їх своїм стрічає. Міня-
ються хлібом. Обідають. І досі тиждень молода не йде 
до матері, і до цього дня. А після калачів можна.

ПОМИНКИ Канун – вода солодка, мак, рис, а колись – 
хліб. Капуста з пшоном чи борщ, у піст – пісні, кар-
тошка, кампот, колись «кисле» називали, з  сушини, 
тепер – з сирого. Горілку пили по чарці, а тепер багато 
п’ють, як банкет. Не чаркаються, бо тепер усім чарки 
ставлять, треба тишу на поминках. Вилки не можна, 
й  на кладбище, як ідуть, не несуть теж. Після обіду 
дякують, дають по чверть хліба кожному, тепер іще й 
то печення чи конфети. На дев’ятий день обід дома з 
кануном. На сорок днів – так само, більше людей. Роз-
дають речі покойного. В год теж поминки, а тепер і в 
півгоду. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи  – через 
тиждень у понеділок після Паски. На могилки не-
сли пшоно, картоплю, м’ясо, цибулю, капусту сиру й 
квашену й варили там капусту [капусняк]. На Луках 
і тепер у неділю варять щогоду. Луки – то кладбище 
теж у Манжелії. Ще несуть кашу, холодець, локшу, 
крашанки, паски, книші. У поминки завжди таке, а те-
пер більш куплене, а воно не ловке на поминання. [...] 
Поминальні суботи після Покрови: Митро, Михайло, 
Кузьма, Параска. Панахиди не несуть, канун на ці су-
боти не роблять. Дома свої поминали, давали комусь 
кусок хліба. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  Ка-
терини – досвітки – пряли. Шили, вечеряли галушка-
ми чи чим Бог послав. Шо наварять, шо придумають, 
бо піст. [Андрія.] Вареники варили, скільки дівчат, 
виносили собаці. Собака, який перший візьме, та пер-
ша й заміж піде. [Святий вечір.] Варять кутю з ячме-
ню, мачок, мед, озвар. Ставлять на сіно на покуть. На 
Святий вечір все пісне – борщ чи капуста, вареники з 
квасолею, з маком, з картошкою, оладки гречані, кни-
ші. На Різдво – ковбаса, ковбик, кров’янка, картошка 
з м’ясом, вареники з потрухами і кутя з озваром. Го-
лодна кутя – все пісне, як і на першу кутю. Кличуть 
Мороза куті їсти: «А як не йдеш, то не морозь наших 
ягнят, телят, наше жито-пшеницю і всяку пашницю!». 
Стріляють кутю  – макогоном тричі у двері садили 
[стукали]  – так вигонили. Кінчаються М’ясниці, че-
рез тиждень – піст, варили вареники з сиром, мастили 
маслом і сметаною, наїдались перед постом.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Мак 
сіяли, хоча б і по снігу. І гарно родить. В Середо хресну 
середу пекли хреста з пісного й прісного тіста, коли 
їхали в поле, як година, там їли на полі, ламали. Як 
сіять їдуть, то беруть із собою і за обідом з’їдали. Те-
пер не печуть. На Сорок святих сорок бубликів пек-
ли. Пекли з заварюваного тіста, тепер купують. Со-
рок бубликів спечуть і роздають, і самі їдять. Жила-
вий понеділок – пряли, їли хрін, пили квас-сировець 
і буряковий. Жиляники пекли – пісні коржі на воді, 
в печі печені, тверденькі, то й жиляні. Жиляники дех-
то пече, ті, шо постують. Картошку пекли. В Страшну 
п’ятницю пісне їли, без борщу, а  старі  – хліб і воду, 
і квасу не вживали. А тепер і не знають, шо воно таке. 
В суботу пекли паски, в п’ятницю не печуть, бо страс-
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тиждень у понеділок після Паски. На могилки неЕтиждень у понеділок після Паски. На могилки не
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пер більш куплене, а воно не ловке на поминання. [...] Епер більш куплене, а воно не ловке на поминання. [...] 
Поминальні суботи після Покрови: Митро, Михайло, ЕПоминальні суботи після Покрови: Митро, Михайло, 
Кузьма, Параска. Панахиди не несуть, канун на ці суЕКузьма, Параска. Панахиди не несуть, канун на ці су



318 ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ті! Красять крашанки, печуть, смажать на завтра, бо 
на Паску – гріх. На Великдень все ставили на стіл. Роз-
говлялись крашанками, паскою, хріном свяченим. Їли 
скоромне. Од свячених крашанок шкаралупи носили 
на воду. Діти билися крашанками, в кого розіб’ється – 
віддає. У кого міцніші – до півтора десятки збирав.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Тройцю нічого не робили, празнували. Борщ 
зелений варили з яйцем і сметаною, із щавлем, яйця 
жарили. На гробки несли таке саме, як і на Проводи, 
тільки ті, що втопельники чи вішальники, окремо 
лежали. Нехрищених дітей у садку ховали – там і по-
минали. Тепер всіх разом ховають. Як після Петра яч-
мінь колос викине, то вже зозуля не кує – мандрикою 
вдавилась. Мандрику пекли із сиру з крашанками [яй-
цями]. Не працюють, гостюють. І  соловей ячмінним 
колосом вдавиться. Маковея  – мак святять, мнуть, 
коржі-шулики печуть, ламають, із маком і медом змі-
шують і їдять. Я ше й досі печу, як мак є. На Спаса хліб 
з першого снопа святять, мед, яблука.

ГРЕБІНКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Короваї
Записала Л. Артюх 1987 р. у с. Короваї  
Гребінківського р-ну Полтавської обл.  

від Биковець Євдокії Федорівни, 1926 р. н.,  
Капштик Марти Демидівни, 1929 р. н., 
Биковець Ганни Степанівни, 1910 р. н., 
Ткаченко Параски Петрівни, 1902 р. н., 

Медвідь Наталки Степанівни, 1916 р. н., 
та Биковець Євфросії Сергіївни, 1915 р. н. 

ЧАСТУВАННЯ НА ДОСВІТКАХ До війни й зразу після 
ще досвітки були. Досвітчана матір готувала за одро-
біток нехитру вечерю: картоплю й квашену капусту 
з огірками. Хлопці гуляли, а  дівчата роботу робили 
й співали, а після вечері теж гуляли.  [...] Ще в 1940–
[19]50-ті роки було, досвітчана матір приймає у себе 
в п’ятницю, їй в цей день одпрядали. Хлопці гніт під-
тягнуть, всю ніч гуляють. Досвітчану матір не одвід-
ували на Різдво, тільки бабу, шо бабувала, і хрещених. 
Чоловіки й жонки збиралися в когось у хаті, вносили 
гребінь убраний, на столі ставили, вечеряли, горілку 
пили, співали. Називається «уносити гребінь». В цей 
день не пряли. Калину знімали, їли борщ, кашу, кисіль 
і калину поїли, бо вона вже солодка й добра.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Сватали й досі сватають з хлібиною 
молодий і два старости. Міняли хліб, як согласна. [...] 
[Похорон.] На столі стоїть булка чи хлібина, вода, са-
хара стакан чи меду. Стоїть до сорока днів і свічка в 
зерні. Хлібину ув’язують в хустку чи рушник, на віко 
труни кладуть. Оддають на кладбищі старцям колись, 
а тепер кому попало. І гостинці роздають. [На кладо-
вищі під час похорону] роздають полотно, хліб лама-
ють чи цілим оддають, гостинці роздають. Кличуть 
на обід. 

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Готовили борщ, карто-
плю, узвар  – остання страва. Дівчата приходили ве-
чером, і молодий з боярами приходить вечерять. Так 
тільки картошка, трохи випивки і узвар. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай місять дві жінки, паристі, 
по черзі. Учиняють яйцями, маслом, цукром, дріж-
джами, сметаною. Тісто беруть за один раз, шоб не 
убавлять, не прибавлять. Коровайниці частіше – куми, 
і шоб не вдови, а в парі вікують. Тепер коровай часто 
замовляють у місті в пекарні. Коровай круглий з обру-
чем з тіста, шоб вищий був, ліплять «голобці», «птич-
ки», вергунчики, в  підошву [низ короваю]  – гроші, 
а знизу вівсом підсипають під дно. Зверху посередині 
шишка найбільша й теремочки штук чотири. Наниза-
ли на ломачку тіста, печуть, тоді заполоччю красною 
ув’язують і встромляють у коровай. Теремки вставля-
ли парне число в коровай. Теремки здавна ведуться. 
Тут коровай у рушники не ув’язують. Коли коровай 
[саджають] у піч, мати наливає у горщик води, зливає 
на руки коровайницям, ті руки миють і на городі воду 
виливають, і горщик розбивають, і танцюють на ньо-
му на щастя. Раньше піч вимітав дружко  – «кучеря-
вий». [...] Шишки ліплять для коровайниць і дружок. 
Беруть тісто, розкачують, ріжуть смугами, з  одного 
боку надрізують зубчиками, тоді згортають спіраль-
кою зубцями нагору й перев’язують обичайкою з тіс-
та. У піч садять шишкою вгору. Печуть наперед, щоб 
було роздать коровайницям. [...] У суботу кликали на 
шишки. Мати посилала когось із роду – жінку. Та уби-
ралась у все українське, в гарне, хлібину брала і клика-
ла жінок – не вдів, не покинутих, не розводящих. Бра-
ли в коровайниці жінок своїх, рідніших, з сусідок. [...] 
Молода гукала ними [шишками] гостей з дружками. 
Шишку одну носила. Однією кликала. Клала на стіл, 
кланялась, просила, забирала і далі йшла. [...] Лежень 
печуть у обох. Довгий, з  коровайного тіста, зверху 
зубчики порізані, без теремків, калиною квітчали. 
І тепер так. Лежень на другий день ріжуть на сніданок, 
шоб невістка була не ледача. Свекруха вгощає. Калачі 
дають в подарок поїзду.  [...] Шишки зі свадьби гості 
додому приносили. Невеличкі. І двадцять, і тридцять 
штук пекли. Для коровайниць, для рідні, гулякам, 
свашкам. Дружкам ділили ту, з якою вони людей кли-
кали з молодою. Калачі ідуть од молодого її батькові 
й матері, а від неї – свекру й свекрусі. Ще печуть для 
хрещених, для старших у роду. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Весілля гуляли у М’ясниці, після 
Паски, восени, у жнива не гуляли. [...] У неділю вінча-
лися. Тоді йдуть до нього, обідають. Ідять борщ, кар-
тошку, узвар.  [...] Молодий зразу, як прийшов, кала-
чі роздав. У молодої cідають за стіл: борщ, картопля, 
холодець, капуста, ряжанка й пиріжки з сиром, ква-
солею, сухими грушами. В кінці звар з груш і яблук – 
остання страва. Тепер звар у графинах, а напослідок – 
кисіль з крохмалем з ягід і молошний. Тепер і котлети, 
і голубці. Як кабана нема, то й заміж не йди. Коровай 
ділять увесь у молодої. Печуть два  – один для неді-
лі, один у понеділок. [...] Їдуть до нього. Зустрічають 
батьки з хлібом-сіллю, заводять у хату. Сідають за 
стіл, їдять таке саме. Сідає увесь її поїзд, з нею їде дві 
свашки, потім приходять гуртом усі й приданки. Обі-
дають, ведуть молодих у комору. [...] Снідальниці – ді-
вчата з рідні чи ше хтось ближчий – несуть ловкеньке: 
яєшню, ковбасу, коржики, кренделики. Самі печуть, 
і  її мама дає. Ранком до снідання молода зливає на 
руки свекрусі, свекру, своїм утиральником утирає і 
дарує їм цей рушник. Тоді мати вносить їм снідать, всі 
свої снідають, а молода дає калач: «Приймайте, тату, 
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хліб за хліб, мене за дитину!». Ріжуть лежень. У  цей 
час в неї теж ріжуть лежень для її рідні. Тоді снідали зі 
снідальницями. У неділю опісля – покалачини. Оби-
дві матері понаготовлюють, його батьки з молодими 
йдуть до батьків молодої, несуть калачі, пиріжки,  
там обідають.

ПОМИНКИ Люди, коли прощаться приходять, несуть 
гостинці й на стіл кладуть – печення, конфети. Колись 
своє пекли, несолоне місили, коржики круглі з одним 
розрізом, сахаром поливали. Як виносять, роздавали 
людям і дітям. Вечерять приходять баби на ніч, ше 
коли мертвяк лежить. І над покійником сидять, ночу-
ють до двох годин, підвечеряють і додому. Раніше всю 
ніч сиділи. Вечеря: борщ чи капусняк, каша гречана 
чи пшоняна й узвар. [Після похорону] приходять на 
обід. Кличуть за стіл. Буває, шо й два чи три столи, 
як багато людей. Одні пообідали, встали, посадили 
других. Коливо – солодка вода й печення, а колись бу-
блики кришили. Тричі їдять, тоді вже страви: борщ, 
картопля, котлети, холодні закуски, салати, риба для 
постящих, кисіль – останній, колись – узвар. Варять 
і локшину на молоці, кашу гречану з підливкою, ки-
сіль молочний. Раніш було коливо, борщ, каша чи 
локшина й узвар. Тепер в колгоспі помагають, випи-
сують продукти, як треба поминки робить. Положе-
но поминать із трьох блюд, а тепер готовлять багато. 
Тепер не постують, хіба шо для старих шось готують, 
шоб голодні не пішли з обіду. Узвар була остання 
страва, тепер більш кисіль. Як поховали, на другий 
день снідать носять. Снідать носили з роду  – несли 
на кладбище коливо, яйця варені, хліб, огірки. Вго-
щали тих, хто прийшов, і чужим роздавали. То добре 
для покійного, як чужого нагодуєш. Як чужий на по-
минках, то добре. Поминають на дев’ятий і сороковий 
день. Варять борщ, кашу, картошку, тепер і котлети, 
і  підливу, і  локшину, кисіль. Все, як на обід. Коливо  
обов’язково.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Поминальні – пер-
ша субота посту, перед Троїцею субота, восени три 
поминальні суботи – Дмитра, Кузьмова і Михайлова. 
Це «діди» наші. Коржики пекли й роздавали.  [...] На 
кладбище ходять на Проводи, носять паску, крашан-
ки, ковбасу, рибу. Общий обід не варили. Колись ка-
тали яйця на могилках. Христосились на Проводи (аж 
до Вшестя), обідали, роздавали харчі. На свята книші 
пекли – з житнього вчиненого тіста, таку паляничку, 
як два кулаки, розплескували, надрізали ложкою  – 
п’ять чи сім надрізів, мастили зверху олією, солили 
крепко, брали ці пелюстки і з’єднували зверху на се-
редині. Пекли в легкому духу. На Вшестя на кладбищі, 
як і на Проводи, поминають. [...] У суботу поминають 
вішальників, утоплених, нехрещених. Панахиду в 
церкву несуть – хліб і сахар чи мед, тепер – варення. 
Троїця. [...] Панахиду носять – хліб і солодке. На клад-
бище не ходять.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Катерини дівчата гуляли, збирались, вечеряли варе-
никами з маком, галушками. Робили й гречані гула-
ки – великі галушки. Тепер гречаного не варять. [На 
Андрія] дівчата несли в роті воду зі ставка – балабуш-
ки пекти. Хлопці лоскотали, шоб воду ковтнули, а як 
донесе, балабушку замісювала. Тоді назначали, де чия, 
і собаку голодного в хату заганяли, він вибирав: яку 

[чию балабушку] першу візьме, та [дівчина] скоріше 
заміж піде. Святвечір – як сонце зайшло, роботу ки-
дай. Ставлять кутю з яшної крупи, звар, капусту ва-
рили з пшоном, рибу жарили. Все пісне. На Різдво ва-
рять капусту [капусняк], борщ з м’ясом, все з м’ясом, 
ковбаси, кров’янку наливали кров’ю з гречкою, кен-
дюх зі шлунка начинений головою свині, плічко зажа-
рюють  – кістку витягнуть, корж мащений впихають 
усередину в ту дірку, а  тоді зашивають і  запікають. 
Кутю варять на Різдво, на Шедрик, на Голодну кутю. 
З  ячменю з маком. І  тепер варимо. Стоїть на покуті 
на настільнику на сіні. Сіно після свят корові кида-
ли. Ордань. Голодна кутя. Готовили те ж саме, шо й на 
Святвечір. Пісне. Виганяли кутю: «Іди, кутя, з покутя, 
а  узвар  – на базар!». Мороза кликали: «Морозе-Мо-
розе, іди кутю їсти! – «Не піду!» – «А не йдеш, то не 
морозь же ж наших ні теляток, ні ягняток, ні пшениці, 
всякої пашниці!». На Ордань писали хрестики крей-
дою на дверях, вікнах. Хлібину під рукою батько но-
сив. Тоді той хліб їли на вечерю. Масниця. Вареники 
з сиром варили, [яєчню [готували], орішки пряжили. 
М’яса не їли. Тепер потроху їдять.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ, ЩЕДРУВАЛЬНИКІВ  
Колядували увечері. Їм давали у міх пироги, коржі, 
коржики, оладки. Дорослих частували чарочкою. Те-
пер не колядують, хіба шо діти з рідні. Наймали у до-
світчаної матері грище, гуляли. До гуляків ходили, до 
чужих мало ходили. Назбирають хліба й гуляють. [...] 
Щедрували під Новий рік окремо дівчата, окремо мо-
лодиці, а  хлопці не ходили, тільки засівали першого 
січня. Засівальникам давали пиріжки з сиром, капус-
тою, квасолею, вареники з тертими грушами. Тепер 
засівають малі діти, їм дають гостинці й дрібні гроші. 
Десь їх [щедрувальників] і за стіл сажали, вітали, да-
вали пиріжки, ряжанку, вареники, оладки. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» На Різдво носили вечерю 
батькові хрещеному, [матері] хрещеній. І тепер носять 
вечерю – кутю, паляничку. Їх приймають. До баби ко-
лись ходили з вечерею.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ В Се-
редохресну середу не робили. Хрести пекли, коли 
сіять, на поле везли. Сіяли, хрест клали на ріллю на 
углі, де починають роботу. В  перший день посту не 
робили – пучки порве. Смажили коржі прісні й пісні – 
жиляники. Чистий четвер. Яйця мили для крашанок. 
Крашанки красили.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Великдень. Святять паску, кра-
шанки, ковбасу, хліб житній і білий, пшоно, сіль. Мак 
не святили. Розговлялися: перше паска й крашанки, 
чорний хліб, білий хліб. Од свячених крашанок шка-
ралупи курям оддавали. Й зараз.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Маковія коржі-шулики пекли, мак свячений 
терли, солодили. І тепер роблю. Спаса. Мед не святять, 
тільки яблука й груші. Дома печуть пироги з яблука-
ми. На Спаса Храм у селі. Храмували сильно, тепер 
менше. Рідні з’їжджалися, співали, гуляли, обідали. 
Їдять капусту, картошку з м’ясом, звар чи кисіль.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО На Петра празну-
вали Храм. Храм у другому селі – Окаївка. Храмують 
і досі. Гості приходять, родичі. Тепер варять борщ чи 
капусту, картошку з м’ясом і підливою, [готують] кот-
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лодиці, а  хлопці не ходили, тільки засівали першого Флодиці, а  хлопці не ходили, тільки засівали першого Фсічня. Засівальникам давали пиріжки з сиром, капусФсічня. Засівальникам давали пиріжки з сиром, капус
тою, квасолею, вареники з тертими грушами. Тепер Фтою, квасолею, вареники з тертими грушами. Тепер 
засівають малі діти, їм дають гостинці й дрібні гроші. Фзасівають малі діти, їм дають гостинці й дрібні гроші. 
Десь їх [щедрувальників] і за стіл сажали, вітали, даФДесь їх [щедрувальників] і за стіл сажали, вітали, да
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з сиром варили, [яєчню [готували], орішки пряжили. Ез сиром варили, [яєчню [готували], орішки пряжили. ЕМ’яса не їли. Тепер потроху їдять.ЕМ’яса не їли. Тепер потроху їдять.

НН ЕННЯ ЕЯ КОЛЯДЕ КОЛЯДНЕНИКІВЕИКІВ, ЩЕДРУВАЛЬЕ, ЩЕДРУВАЛЬ
лядували увечері. Їм давали у міх пироги, коржі, Елядували увечері. Їм давали у міх пироги, коржі, 

коржики, оладки. Дорослих частували чарочкою. ТеЕкоржики, оладки. Дорослих частували чарочкою. Те
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світчаної матері грище, гуляли. До гуляків ходили, до Есвітчаної матері грище, гуляли. До гуляків ходили, до 
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Щедрували під Новий рік окремо дівчата, окремо моЕЩедрували під Новий рік окремо дівчата, окремо мо
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лети, салати з помідорів і огірків з цибулею і олією чи 
сметаною, варять вареники з сиром, ягодами, полива-
ють соковиком з ягід. Засипають вишні сахаром, вони 
пускають сік, тоді вишні – на друшляк, ягоди – у ва-
реники, а соком поливають зварені вареники і смета-
ною заправляють. Сирники пекли, бо сиру назбирали 
в піст. Тепер сир не складають у діжечки. Як ячмінь 
наливається, соловей замовкає, кажуть, ячмінним ко-
лосом вдавився. 

ПОСТУВАННЯ У середу й п’ятницю – піст, колись ско-
ромного не варили. Тепер їдять шо в піст, шо в М’ясоїд. 
Є люди – понеділкують, беруть піст за якісь гріхи чи 
для того, шоб хтось з родини видужав, як больний. 
Петрівка – піст після Тройці, колись постували, тепер 
і не знаю. Молоко квасили, сир збирали, солили, мас-
лом топленим заливали. Піст до Петра.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Спасівка  – піст, кінчається на 
Пречисту. Мама моя до Спаса і в рот не брала яблуч-
ка, бо діткам померлим на тім світі не дадуть, скажуть: 
«Твоя мама твоє яблучко ззіла».

ДИКАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Водяна Балка
Записала Л. Артюх 2 серпня 1990 р.  
у с. Водяна Балка Диканського р-ну  

Полтавської обл.  
від З’явольської Одарки Кіндратівни, 1910 р. н.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Крих-
ти від паски не можна, щоб впали. Гріх, треба взяти й 
поцілувати. З’їсти чи поросяті [віддати], а  собаці не 
давать і кішці не давать. Порося свячене, з його свя-
тять: сало і ковбаса. Крихти од паски корові давали, 
як корова розтелеться, і верхушечку з паски то дають 
корові. Я даю й кажу: «Я до тебе з паскою, а ти до мене 
з ласкою». Шоб не билася. Шкаралупки од крашанок 
свячених курям давали. На Паску носили теж, бабу 
посітити: крашанку, пироги, пасочку.

ХЛІБ Хліб з житньої муки – на щодня, а на неділю, праз-
ник  – [із]  пшенишної. Пшенична  – булка, а  з жит-
ньої  – паляниця. Кісто [тісто] крутеньке, водою мо-
чили, а м’якеньке – в борошні. Пекли на листі капус-
тянім. Форми з’явилися після войни. У голоду пекли з 
яшної. Листя липове, щавлю. Робили гречаник з кіста 
гречаного, сироватки. Вчиняли старим тістом. Діжі 
були раньше, тепер – макітри. Пампух – до хрону, ци-
булі, олії, на сніданок, вчинені. Хліб нашвидкуруч. Був 
вишкребок. Перепічки – як хліб печуть, не дожидаю-
чись, поки хліб спечеться на вогні. Казали: «Злепки 
їжте, шоб хлопці липли». По великих празниках хліб 
ламають, бо Бог ламав та й нам давав. У суботу пекли 
й коли прийдеться. В п’ятницю можна. Пекли й у не-
ділю. Більше якби в суботу, бо це поминальний день. 
Вийме з печі перший хліб, ламає, кладе на вікно, а ця 
пара йде, мертвим доходить – страва їхня.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Куми хліб приносять на хрестини. 
Діждала празника роділля – несла бабі хліб. Хлібина – 
найперве діло, у  платочок. А  як дітки росли, несли 
[вони] бабі хліб – гостинця. [...] Сушити хліб з весілля 
не можна, шоб молоді не сохли.

КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОН
с. Дрижина Гребля

Записала А. Скоряк 6 січня 2009 р. у с. Дрижина Гребля  
Кобеляцького р-ну Полтавської обл. 

від Малимон Ліни Полікарпівни, 1937 р. н.

РЕЖИМ ТА РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Раніше було при-
йнято вживати їжу три рази на день взимку, восени і 
весною, лише влітку харчувалися чотири рази на день 
(між обідом і вечерею – ще один прийом їжі, назива-
ється «полуденок». Селяни могли їсти два, три або й 
один раз на день, якщо було дуже багато роботи по гос-
подарству. Піч топили один раз на день – вранці, коли 
господиня готувала їжу для своєї родини. Раніше їжу 
готували лише в печі, а  зараз майже ніхто не готує її 
там. Сучасні господині звикли готувати їжу на газовій 
чи електричній плиті. Вранці селяни їли суп і коржі, 
пиріжки або хліб, запивали все молоком або компо-
том. В обід вживали борщ із хлібом або пампушками та 
часником, печену картоплю, кашу з м’ясом і запивали 
все молоком, квасом або компотом з солодкими пи-
ріжками. Між обідом і вечерею селяни в поле з собою 
брали смажені пиріжки зі сметаною або борщ і кашу, 
які насипали у посудину під назвою «близнюки». Вве-
чері вони їли переважно молочні страви і пили кисляк, 
молоко або ряжанку. Зараз же селяни вранці їдять суп, 
хліб або смажені пиріжки і п’ють молоко, чай або каву. 
В обід споживають борщ із пампушками та часником, 
кашу переважно гречану або рисову із м’ясом або плов, 
салат, пиріжки із солодкими начинками, запивали 
молоком, соком, компотом або чаєм чи кавою. Також 
їдять вареники зі сметаною або галушки із м’ясом, яєч-
ню, омлет, холодний борщ, щі, розсольник, капусняк, 
паштети, печіночний торт, биточки ліниві, відбивні, 
сирники або деруни із сметаною, печену картоплю, гар-
бузову кашу із рисом та молоком, тушкований із яблу-
ками гарбуз, рулети, рогалики, булочки, млинці, кисі-
лі молочні і фруктові. Ввечері селяни їдять картоплю 
товчену або плов, яєчню, омлет, тушковану картоплю 
з м’ясом, хошлому, інколи борщ із пампушками, варе-
ники, рибу печену, копчену, смажену, солену, сушену, 
фаршировану, баклажанну ікру, венигрет, вимочену 
щуку, заливну рибу (щуку), котлети м’ясні і овочеві, 
тушковане (смажене, запечене, варене або копчене) 
м’ясо, смажену картоплю, смажені кабачата із гострою 
підливкою з томату, цибулі, часнику і моркви, варені 
макаронні вироби або каші з м’ясом, салати «Олів’є» 
і «Шуба», салат із крабових паличок, овочеві салати із 
огірків та помидорів із цибулею, часником та олією, са-
лат із огірків з часником та кропом і майонезом, салат 
із помидорів з часником, кропом та майонезом, салат 
«Соняшник», бабку із макаронів (розжарені на ско-
вороді варені макарони, до яких вбивають одне-двоє 
яєць, смажать все разом, перемішуючи), желе, слойку 
із сметани, биточки, паштети, печіночний торт, моло-
ко, чай, каву, компоти, соки, рулети, рогалики, пиріж-
ки, млинці із варенням, налисники, різні фрукти. Зараз 
збільшилась кількість страв, які готують і їдять селяни, 
а кількість разів прийому їжі залишилась такою самою. 
Денні прийоми їжі називаються «сніданком» (вранці), 
«обідом» (в обід), «полуденком» або «полуднем» (при-
йом їжі між обідом та вечерею) і «вечерею» (прийом 
їжі ввечері). Влітку і восени селяни вживали переваж-
но салати, зелені борщі, холодний борщ, страви, при-
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хліб або смажені пиріжки і п’ють молоко, чай або каву. Фхліб або смажені пиріжки і п’ють молоко, чай або каву. 
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кашу переважно гречану або рисову із м’ясом або плов, Фкашу переважно гречану або рисову із м’ясом або плов, 
салат, пиріжки із солодкими начинками, запивали Фсалат, пиріжки із солодкими начинками, запивали 
молоком, соком, компотом або чаєм чи кавою. Також Фмолоком, соком, компотом або чаєм чи кавою. Також 
їдять вареники зі сметаною або галушки із м’ясом, яєчФїдять вареники зі сметаною або галушки із м’ясом, яєч
ню, омлет, холодний борщ, щі, розсольник, капусняк, Фню, омлет, холодний борщ, щі, розсольник, капусняк, 
паштети, печіночний торт, биточки ліниві, відбивні, Фпаштети, печіночний торт, биточки ліниві, відбивні, 
сирники або деруни із сметаною, печену картоплю, гарФсирники або деруни із сметаною, печену картоплю, гар

Е
чи електричній плиті. Вранці селяни їли суп і коржі, 

Е
чи електричній плиті. Вранці селяни їли суп і коржі, 
пиріжки або хліб, запивали все молоком або компо

Е
пиріжки або хліб, запивали все молоком або компо
том. В обід вживали борщ із хлібом або пампушками та 

Е
том. В обід вживали борщ із хлібом або пампушками та 
часником, печену картоплю, кашу з м’ясом і запивали Ечасником, печену картоплю, кашу з м’ясом і запивали 
все молоком, квасом або компотом з солодкими пиЕвсе молоком, квасом або компотом з солодкими пи
ріжками. Між обідом і вечерею селяни в поле з собою Еріжками. Між обідом і вечерею селяни в поле з собою Ебрали смажені пиріжки зі сметаною або борщ і кашу, Ебрали смажені пиріжки зі сметаною або борщ і кашу, 
які насипали у посудину під назвою «близнюки». ВвеЕякі насипали у посудину під назвою «близнюки». Вве
чері вони їли переважно молочні страви і пили кисляк, Ечері вони їли переважно молочні страви і пили кисляк, 
молоко або ряжанку. Зараз же селяни вранці їдять суп, Емолоко або ряжанку. Зараз же селяни вранці їдять суп, 
хліб або смажені пиріжки і п’ють молоко, чай або каву. Ехліб або смажені пиріжки і п’ють молоко, чай або каву. 
В обід споживають борщ із пампушками та часником, ЕВ обід споживають борщ із пампушками та часником, 
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готовані із зелені та свіжих фруктів і овочів. Взимку і 
весною вживали страви, приготовані із сухофруктів 
або заготовлених овочів та продуктів. 

ПОСТУВАННЯ Раніше, до утворення Радянського со-
юзу, селяни дуже суворо дотримувалися постів. Зараз 
ця традиція також почала відроджуватися. Було чоти-
ри головні багатоденні пости: Великий піст, Петрів-
ський піст (або Петрівка), Успенський піст (або Спа-
сівка) і Передріздвяний піст (або Пилипівка). Можна 
було знехтувати одноденним постом, який був кожно-
го тижня протягом цілого року щосереди. Пости були 
необов’язковими для малих дітей віком до семи років, 
допоки дитина не піде до школи, для хворих людей, 
для вагітних жінок, для жінок, що мали дитину, яку 
годували грудним молоком. 

ПОМИНКИ На похорони люди приходять самі  – йдуть 
всі бажаючі попрощатися із померлим, а  на поминки 
члени родини покійного збираються самі і запрошу-
ють найближчих родичів та сусідів. Також і в інші по-
минальні дні прийнято запрошувати родичів та сусідів 
померлого. На поминки готували і зараз готують борщ, 
капусняк, тушковану капусту, голубці, локшину, туш-
коване м’ясо (якщо не було посту), курятину, пироги, 
кисіль, узвар, салати, солодке печиво, цукерки. Готу-
вали пшоняну кашу, а в останні тридцять років стали 
готувати на похорони та поминки тушковану, смажену 
і варену (товчену) картоплю. [Пекли] пироги як солоні, 
так і солодкі. Капусняк: в кип’ячу воду додають карто-
плю, квашену капусту, м’ясо, засмажку, перець, кріп, 
лаврове листя і сіль за смаком. Локшина: замішують 
тісто із яєць і борошна, розкатують і ріжуть на тоненькі 
смужечки, які потім варять. Канун: до звареної рисо-
вої каші додають розбавлений кип’яченою водою мед 
і родзинки та все ретельно перемішують до однорідної 
маси. Першим на похороні чи поминках на стіл пода-
ють канун, потім капусняк, а тоді решту страв, остан-
ньою із яких є молочний кисіль і милостина. Лише на 
похорони та поминки готують канун. Канун подають 
найпершим, і беруть ложкою три рази. Не взявши ка-
нун, [людина] не має права споживати решту страв. Та-
кож канун носять і на кладовище на другий, на третій, 
на дев’ятий, на сороковий день після поховання, через 
півроку і через рік. Канун несуть родичі померлого і в 
церкву, коли кладуть продукти на панахиду. Молочний 
кисіль в народі називають «виганяйлом» або «випи-
хайлом». Зараз, як і раніше, на поминки готують піс-
ні страви в тому випадку, якщо похорон чи поминки 
припадають на час якого-небудь посту. Якщо помин-
ки припадають на пісний день, то люди обов’язково 
дотримуються посту. До сучасного скоромного поми-
нального меню входять: салати «Шуба» і «Олів’є», салат 
із крабових паличок, риба смажена і мочена, голубці, 
котлети, привєтіки, відбивні, ліниві відбивні, молоч-
ний кисіль, капусняк із м’ясом, рибні консерви, салат 
«Соняшник» із чіпсів та консерви зі скумбрії в олії, 
грінки із ковбасою та рибною ікрою, буженина, залита 
томатом і засмажкою риба, м’ясний рулет із сиром, пе-
чіночний торт, свинячий язик із майонезом, кетчупом 
та гірчицею або ж заливний язик, пиріжки із варен-
ням, свіжими фруктами, капустою, сиром, картоплею, 
тушкована капуста, пряники, фруктове желе, желе 
зі сметани, цукерки. До пісного поминального меню 
входять лише пісні страви, кількість яких дуже мала: 
капусняк без м’яса, різні фруктові та овочеві салати, 

смажені кабачата та сині баклажани, венегрет, інколи 
рибні страви (якщо немає суворого посту і рибу дозво-
лено вживати церковними канонами), гриби, цукерки, 
пряники, солоні та солодкі пироги або булочки, книші. 
На похорони та поминки випікають спеціальне печиво: 
книші, пироги, пряники. Таке печиво випікали і рані-
ше. Наприкінці поминального обіду учасникам застіл-
ля роздають пироги, цукерки, пряники. На похоронах 
і поминках не вживають алкогольних напоїв. Хліб із 
підлоги під час поминального обіду піднімати не мож-
на. На поминках заборонено користуватися ножами та 
виделками. Страви на поминальний обід готують ку-
харки – чужі люди та сусідки, а родичі померлого лише 
дають продукти. Готують поминальний обід у сусідів 
або дальніх родичів, а частину страв – в домі померло-
го. В радянські часи не готували пісних страв, якщо по-
хорони чи поминки припадали на піст.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Існує звичай відвідувати покійного 
[прощатися з ним] до похорону. Люди, які йдуть про-
щатися із покійником, несуть із собою хліб, хлібні ви-
роби, калачі, цукерки, печиво. Вони зносять це для 
панахиди. Принесений до хати хліб кладуть на поми-
нальний стіл, а потім віддають священикові після за-
кінчення похорону. На віко родичі померлого кладуть 
махровий або інший рушник, а на цей рушник зверху 
кладуть хлібину. На кладовищі цю хлібину забирали із 
віка, розламували на шматки, роздавали на кладовищі 
всім присутнім людям за Царство [Небесне].

с. Правобережна Сокілка
Записала Л. Артюх 29 липня 1990 р.  

у с. Правобережна Сокілка  
Кобеляцького р-ну Полтавської обл.  

від Репешко Анастасії Василівни, 1916 р. н., 
та Немудрої Ольги Сильвестрівни

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Снідають, обідають, полудну-
ють (полудень), вечеря. Полудень – хліб, огірок, сало, 
крашанка варена. Сухе і воду. 

ХЛІБ Паляниця  – пшенишна, хлібина  – житня. Жит-
ники робили мокрими руками на капустянім листі – 
пахущий спідник, а пшеничні паляниці – на борошні, 
у формах, на листі. Учиняли кістом [тістом], оставля-
ли балабушечки у діжі, вишкребок оставляли в макі-
трах, а мама – в діжі. Були яшники репані, гречаники. 
Кукурудзяники в [19]47-му році пекли. Мамалигу ро-
били з крупів. А хліба ж хочеться! Так ніхто не віре, 
як нема голодовки. Куліш із пшона робили. Леміш-
ка – яшна, гречана, пшенишна. Пампушки качають на 
сковороді з учиненого пшенишного тіста. Засихають 
гарно. Кришуть в миску з хроном або часником. Це 
ж і балабушки. Перепічка – як тісто тільки замісили, 
й хліба нема, мокрими руками виробляють, садять на 
вуглі прямо в печі, снідають нею. Топтатись по хлібу 
не можна, гріх. Крихотки – в рот, курям можна, соба-
ці, кішці, корові. Піч. На голу піч, як хліб сажати, пек-
ти, ше порожню, відкриту, а  хтось двері одкрив, іде, 
то кажуть, лисина буде, голова облізе. А як паски – то 
дверима не хряпай, бо сяде. І коровай. [...] Як боїшся 
покойника, прийдеш з похорону – заглянь у піч, а пла-
точок з вінка (або руку пов’яжуть) то поклади на ко-
мин. Помогає од страху. [...] Як сватали піч колупала 
молода. [Стоїть] коло комина, стісняється. [...] Піч ви-
мітала, коли коровай пекли, сама хазяйка.

КОБЕЛЯЦЬКИЙ  РАЙОН
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ХЛІБ В ОБРЯДАХ Пупорізній бабі платять хлібом, зер-
ном і грішми. А як празники, хлібину печуть бабі, ба-
тюшці, дякові печуть селянський великий хліб – паля-
ниці – і матері хрещеній, а вона дає подарок. На хрес-
тини хліб не несли, а  на провідування  – обязатель-
но, як і на входини – і тепер з хліба шось несуть. На 
пострижини – пирог іменинний, квадратний, на лист, 
зіллям викладений рік народження, з  тіста обцяць-
ковується, з начинкою – повидлом, яблуками, маком, 
абрикосами. Потім пиріг той їдять, ріжуть до компоту 
й додому кожному у бумажечку по кусочку дають. [...] 
Хліб з весілля не сушать, бо молоді будуть сохнути. 
Дають худобі: свиням не можна, а корові можна. [...] 
Сушить хліб з обіду [поминок] не можна. З  хрестин 
теж не можна. [...] [Сватання.] Старости несуть хліб. 
Якщо дівчина хліб вертає, кажуть «кабака почепила», 
а як згода – взяла хліб і рушниками пов’язала. [...] Як 
молоду забирає [молодий], тоді перепинають дорогу 
[мотузкою], а  молодий відкуповується. Молодий  – 
могорич. Хліб і сіль на стіл. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ В неділю вінчання й весілля. У се-
реду шишки пекли, у  вівторок  – паляниці. Кличуть 
на весілля в середу чи четвер без шишок. В п’ятницю 
коровай пекли. Гільця кістяні [з тіста] пекли раньше 
у печі на родючому дереві. Хрумчані. Встромляли у 
дивень, колись був, а  тепер  – у жито в макітру. Ди-
вень  – круглий, в  ньому  – гніздо, а  в нього шишки 
сиплють. Тепер у гнізді бутилку тикають. Кладуть сто 
гілець, як сто людей. Тепер гільця із стружок. Скільки 
гостей, стільки гілець в макітрі. Шишка – як лапочки 
перев’язані. Коровай – на листах – вугластий [не кру-
глий]. Гроші в угол замазують, дружко як ділить, шукає 
ножем, молодій у пазуху вкине, шоб була грошовита. 
Цяцькували кістом. Ленточки, виноградик, шишечки. 
Шишку для молодих не садили. Не квітчають. Лентою 
красною обв’язують, дві ложки й дві вилки зв’язують. 
Жито в стакані ставлять коло нього. В обох так само. 
За третім столом ділять. Дарують молодих, вони обно-
сять. А ділить дружко й піддружий.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Якщо хрестини були 
в піст, то [подавали] огірок, капусту, рибу, квасок з 
рибою, як суп з буряковим квасом, пиріжки з кро-
пом, картоплею. Тісто замішували на воді. Роздавали 
пиріжки і на хрестинах, і  на свайбі. Компот, узвар із 
сушки. Варену робили з груш, з  чорним перцем, па-
хощі якісь, з ванельки, листя. Крута юшка буває, мед. 
В М’ясниці – холодець, ковбаса саморобна [домашня], 
пиріжки з м’ясом [з  печінкою], ряжанку не робили, 
тільки на щодень, а сметану вершкову й пиріжки з си-
ром. На похмелки роблять капусняк, він найдужче в 
почоті. А кобеляцька матушка каже: «Чого це ви борщ 
не варите, а капусняк?». А борщ у нас на похорон. Варе-
ною частують. Варена – для бабів, які горілки не п’ють. 
Але її шанували. Заправляли горілкою. Наливки з ягід, 
терену в бутилі насипали. Узвар – остання страва.

ПОМИНКИ Ріжуть ножем на обід хліб. Вилки в нас да-
ють, а в других не дають. Штрикати не можна, коло-
ти не можна – шось на покойного буде. За водкою не 
можна «Царство Небесне» [казати], грішне, бо покой-
ний піде в бездну, це блудство. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Поминальні  су-
боти – в піст. Канун з рису несуть [до церкви]. Спасени-
ки (як говіють люди) – говіющий мед колочений поїв, 

вином запив, просвирку з’їли, а  тоді канун з рису 
[ко лись – із ячмінної крупи]. Поминальні суботи: пе-
ред Пилипівкою чотири суботи говіють і поминають, 
у Великий піст теж перших чотири суботи. Панахиди – 
в церкву несуть, а як нема, то несуть по хатах, одиноким, 
старим за Царство [Небесне]. Орішечок несуть, спе-
чуть книші, прісний пиріжок. На Проводи через тиж-
день після Паски в неділю чи понеділок спільний обід –  
коло рідні. На Вознесіння – на кладбище, обідають.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Багата 
кутя. Це Святвечір. З пшениці кутя, мед, мак, озвар ва-
рили, пиріжки на них, шоб не голі були кутя й озвар. 
[Казали:] «Іди, кутя, на покутя, а  озвар  – за кутею». 
Перша кутя – вершок курям дати, шоб неслися хорошо 
кури. Сінце під низ. Читали «Отче наш». Готували два-
надцять блюд. Була рибка. Протів Нового году дівчата 
пампушку, вареник, пиріжок кладуть на лаву, кличуть 
собаку: чию перву схватить, та заміж піде. Кажуть, шо 
правда. Меланкували. Виносили вареники, пиріжки, 
калачі. Їли, додому носили. Голодна кутя. Кутю варили. 
Самий менший гукав, хлопчик: «Морозе-морозе, іди до 
нас кутю їсти. Та не морозь нам ні телятки, ні ягнятки». 
Прострілюють кутю і два голуби пускали. З ружа охот-
ницького. Це празники виряжають. Воду святили, не-
сли додому. Книш батьку на тарілці, вода свячена. Самі 
їли. Масниця. М’ясо не їли. Вареники з сиром, пшоня-
ники. Неділю заговляють молошним. Горшки парять, 
риночки, сковороди, шоб скоромне випарить.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» А  до неї [баби-повитухи] 
несуть кутю на Багату вечерю. Кутю, звар і пиріжки ді-
тки несуть. Вона повинна їм дати гостинця: конфети 
чи горішки.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Крихотки свяченої [паски], шкара-
лупи з крашанок – на воду. Нікому не давати. Корові 
паску, окраєць хліба давали на Великдень і оставляли, 
як отелиться, шоб здорова була. Святили хліб, сіль, 
пшоно курчатам, паску, крашанки.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Мандрики [сирники] пекли, блини, на Петра саме 
треба. Зозуля перестане кувати – «мандриком удавить-
ся». Пастухам давали пиріжок чи мандрика і в неділю 
виносили. На Маковій печуть коржі з маком і з медом. 
На Осікновення глави Івана Предтечі свекруха все за-
рані на борщ насіче. Хліб лупають, кавуни кулаком 
б’ють. Гріх ножем різать.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ На Спаса  – яблука святять. До 
Спаса яблук не їсти, як умерла в тебе дитинка, бо всі 
їстимуть, а твоя на тім світі й не їстиме. А треба всім 
же їсти.

ЛОХВИЦЬКИЙ РАЙОН
с. Білогорілка

Записала Л. Артюх 1987 р. у с. Білогорілка  
Лохвицького р-ну Полтавської обл.  

від Ястреби Марії Никифорівни, 1921 р. н.,  
та Карпенко Марії Іванівни, 1905 р. н. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Свят-
вечір. Варять кутю, зразу варили з ячменю, пізніше 
після війни – з пшениці, тепер більше з рису. Нічим 
не заправляють, тільки узваром. Кутю ставили на по-
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сять. А ділить дружко й піддружий.

І
сять. А ділить дружко й піддружий.

Н ІНА ІА ХРЕСТИ І ХРЕСТИ
в піст, то [подавали] огірок, капусту, рибу, квасок з Ів піст, то [подавали] огірок, капусту, рибу, квасок з 
рибою, як суп з буряковим квасом, пиріжки з кроІрибою, як суп з буряковим квасом, пиріжки з кро
пом, картоплею. Тісто замішували на воді. Роздавали Іпом, картоплею. Тісто замішували на воді. Роздавали 
пиріжки і на хрестинах, і  на свайбі. Компот, узвар із Іпиріжки і на хрестинах, і  на свайбі. Компот, узвар із 
сушки. Варену робили з груш, з  чорним перцем, паІсушки. Варену робили з груш, з  чорним перцем, па
хощі якісь, з ванельки, листя. Крута юшка буває, мед. Іхощі якісь, з ванельки, листя. Крута юшка буває, мед. 
В М’ясниці – холодець, ковбаса саморобна [домашня], ІВ М’ясниці – холодець, ковбаса саморобна [домашня], 

М
гостей, стільки гілець в макітрі. Шишка – як лапочки 

М
гостей, стільки гілець в макітрі. Шишка – як лапочки 
перев’язані. Коровай – на листах – вугластий [не кру

М
перев’язані. Коровай – на листах – вугластий [не кру
глий]. Гроші в угол замазують, дружко як ділить, шукає 

М
глий]. Гроші в угол замазують, дружко як ділить, шукає 
ножем, молодій у пазуху вкине, шоб була грошовита. 

М
ножем, молодій у пазуху вкине, шоб була грошовита. 
Цяцькували кістом. Ленточки, виноградик, шишечки. 

М
Цяцькували кістом. Ленточки, виноградик, шишечки. 
Шишку для молодих не садили. Не квітчають. Лентою 

М
Шишку для молодих не садили. Не квітчають. Лентою 
красною обв’язують, дві ложки й дві вилки зв’язують. Мкрасною обв’язують, дві ложки й дві вилки зв’язують. 
Жито в стакані ставлять коло нього. В обох так само. МЖито в стакані ставлять коло нього. В обох так само. 
За третім столом ділять. Дарують молодих, вони обноМЗа третім столом ділять. Дарують молодих, вони обно-М-
сять. А ділить дружко й піддружий.Мсять. А ділить дружко й піддружий.

Н МНАХ МАХ Якщо хрМЯкщо хрестини були Местини були 
в піст, то [подавали] огірок, капусту, рибу, квасок з Мв піст, то [подавали] огірок, капусту, рибу, квасок з 
рибою, як суп з буряковим квасом, пиріжки з кроМрибою, як суп з буряковим квасом, пиріжки з кро
пом, картоплею. Тісто замішували на воді. Роздавали Мпом, картоплею. Тісто замішували на воді. Роздавали 
пиріжки і на хрестинах, і  на свайбі. Компот, узвар із Мпиріжки і на хрестинах, і  на свайбі. Компот, узвар із 
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у печі на родючому дереві. Хрумчані. Встромляли у 

Ф
у печі на родючому дереві. Хрумчані. Встромляли у 
дивень, колись був, а  тепер  – у жито в макітру. Ди

Ф
дивень, колись був, а  тепер  – у жито в макітру. Ди-

Ф
-

вень  – круглий, в  ньому  – гніздо, а  в нього шишки 

Ф
вень  – круглий, в  ньому  – гніздо, а  в нього шишки 
сиплють. Тепер у гнізді бутилку тикають. Кладуть сто Фсиплють. Тепер у гнізді бутилку тикають. Кладуть сто 
гілець, як сто людей. Тепер гільця із стружок. Скільки Фгілець, як сто людей. Тепер гільця із стружок. Скільки 
гостей, стільки гілець в макітрі. Шишка – як лапочки Фгостей, стільки гілець в макітрі. Шишка – як лапочки 
перев’язані. Коровай – на листах – вугластий [не кру Фперев’язані. Коровай – на листах – вугластий [не кру- Ф-
глий]. Гроші в угол замазують, дружко як ділить, шукає Фглий]. Гроші в угол замазують, дружко як ділить, шукає 
ножем, молодій у пазуху вкине, шоб була грошовита. Фножем, молодій у пазуху вкине, шоб була грошовита. 

Прострілюють кутю і два голуби пускали. З ружа охот

Ф
Прострілюють кутю і два голуби пускали. З ружа охот
ницького. Це празники виряжають. Воду святили, не

Ф
ницького. Це празники виряжають. Воду святили, не
сли додому. Книш батьку на тарілці, вода свячена. Самі 

Ф
сли додому. Книш батьку на тарілці, вода свячена. Самі 
їли. Ма

Ф
їли. Ма

Ф
їли. Маїли. Ма

Ф
їли. Маїли. Масниця. М’ясо не їли. Вареники з сиром, пшоня

Ф
сниця. М’ясо не їли. Вареники з сиром, пшоня

ники. Неділю заговляють молошним. Горшки парять, 

Ф
ники. Неділю заговляють молошним. Горшки парять, 
риночки, сковороди, шоб скоромне випарить.Фриночки, сковороди, шоб скоромне випарить.

ЗФЗВИФВИЧФЧАЙФАЙ «Ф «НФНЕСФЕСТИ ВЕФТИ ВЕ
несуть кутю на Багату вечерю. Кутю, звар і пиріжки діФнесуть кутю на Багату вечерю. Кутю, звар і пиріжки ді
тки несуть. Вона повинна їм дати гостинця: конфети Фтки несуть. Вона повинна їм дати гостинця: конфети 
чи горішки.Фчи горішки.

ОФОСВЯФСВЯЧФЧЕФЕННФНН
лупи з крашанок – на воду. Нікому не давати. Корові Флупи з крашанок – на воду. Нікому не давати. Корові 
паску, окраєць хліба давали на Великдень і оставляли, Фпаску, окраєць хліба давали на Великдень і оставляли, 

Е
собаку: чию перву схватить, та заміж піде. Кажуть, шо 

Е
собаку: чию перву схватить, та заміж піде. Кажуть, шо 
правда. Меланкували. Виносили вареники, пиріжки, 

Е
правда. Меланкували. Виносили вареники, пиріжки, 
калачі. Їли, додому носили. Голодна кутя. Кутю варили. 

Е
калачі. Їли, додому носили. Голодна кутя. Кутю варили. 
Самий менший гукав, хлопчик: «Морозе-морозе, іди до ЕСамий менший гукав, хлопчик: «Морозе-морозе, іди до 
нас кутю їсти. Та не морозь нам ні телятки, ні ягнятки». Енас кутю їсти. Та не морозь нам ні телятки, ні ягнятки». 
Прострілюють кутю і два голуби пускали. З ружа охотЕПрострілюють кутю і два голуби пускали. З ружа охот
ницького. Це празники виряжають. Воду святили, неЕницького. Це празники виряжають. Воду святили, не
сли додому. Книш батьку на тарілці, вода свячена. Самі Если додому. Книш батьку на тарілці, вода свячена. Самі 

сниця. М’ясо не їли. Вареники з сиром, пшоняЕсниця. М’ясо не їли. Вареники з сиром, пшоня
ники. Неділю заговляють молошним. Горшки парять, Еники. Неділю заговляють молошним. Горшки парять, 
риночки, сковороди, шоб скоромне випарить.Ериночки, сковороди, шоб скоромне випарить.
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кутя на сіно. Пшоно мнуть, смажать оладки тоненькі, 
тоді загортають краї до середини, закатані, як кон-
вертики. На олії. Пекли пиріжки з квасолею, варили 
борщ пісний з буряком і капустою, кидали туди рибу 
жарену, шо самі ловили: чи то в’юни, чи окунці, чи ше 
шось. І ставили рибу жарену, і свою, й куповану. Риба 
у скоромину не входила, тільки в піст. Хто вареники 
варив з пісною начинкою – [з] квасолею, картоплею, 
капустою смаженою, маком. На Різдво розговлялися: 
кутя, холодець, ковбаса, кров’янка, капусняк, каша. 
Картошку не варили. Хрещення, Ордана, Голодна кутя 
або Піст. То ж на М’ясниці не постують, а на Голодну 
кутю  – піст. Їдять пісне, так само, як на Святвечір: 
кутя, узвар, пиріжки, борщ. Мороза гукав старшина 
в хаті, як вечерять сідали: «Морозе-Морозе, ходи до 
нас вечерять, а не йдеш, шоб не поморозив наших яг-
нят і телят, жито й пшеницю, й усіляку пашницю!». 
А  перед вечерею хрестики пишуть наперед у клуні, 
тоді кругом хати і в хаті. Воду посвятили вже. Кажуть: 
«Батюшка Ордана пише, шоб хліб родив». А  тоді сі-
дали, пиріг з’їдали з квасолею або з маком. Пекли 
великий на всю сковороду, як решето, круглий. На 
другий день піп іде на Сулу святить воду. Для цьо-
го вирубували хрест із криги на Сулі, ставили проз 
ополонку, і воду святив батюшка. Ордань на Сулі по-
ливали червоним квасом буряковим. Ше й тепер ру-
бають, хрести із криги роблять. А кутю проганяють: 
«Іди, кутя, з покутя, а узвар – на базар». То остання 
кутя до Різдва. З дітей який хлопчик візьме качалку чи 
макогона, бив по воротях чи в дошку бив, проганяв. 
То рожіственний день Івана Хрестителя. Масляниця, 
Масниця – вареники з сиром варять. І колись, і тепер. 
Вареники з сиром і сметаною, каша пшоняна чи гре-
чана молочна з маслом, кисіль молочний на крохма-
лю. Тепер тільки вареники варять, а  гулянок немає. 
На Масницю циганили  – яєць наберуть і бігають з 
хати в хату. Убиралися й чоловіки в циганів, бороду 
чіпляли, батіг в руки, на циганку чоловік перебирав-
ся, ворожили: «Помасти ручку салом!». Рядилися в 
діда й бабу. Назбирають їжі і проводжають Масницю. 
Рядилися тільки чоловіки й молодиці, нежонаті не  
допускалися.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Несли вечерю родичам  – 
хрещеним, бабам, шо дітей ловили, бабам і дідам. Не-
сли всього потроху  – куті, узвару й пиріжків. Ті да-
вали свої гостинці такі самі. Вечерників дожидали, 
а  тоді й самі вечеряли. То вже пізно увечері. Покій-
ників на кутю не звали. Та коли булку чи пиріжки як 
перші спечуть, гарячими кладуть на стіл – це мертвим 
вечеря. І кутя з ложкою на покуті. [...] На Різдво бабі 
пупорізній увечері кутю й пиріжки несли онучки, а на 
другий день роділля з мужем ішла з булками, пиріж-
ками й кутею, а баба сама їм ладнала гостинця. Баба їх 
шанувала і міняла кутю їхню на свою Тепер і баб нема, 
й онуки не ходять.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ, ЩЕДРУВАЛЬНИКІВ  
Колядували на Різдво парубки й дівки. Брали мішок 
для доходу, возили на санках. Колядникам давали 
хліб. Загукували в хату, ті колядували. Шанували 
[частували колядників]. Щедрик. Ходили щедрувати 
на Новий год чоловіки й хлопці. Дівчата ходили осіб-
но, але могли й домовлятися. Як согласяться, дівчата 
й хлопці гуртом ходили, співали попід хатами. Їм ви-
носили оладики гречані, вареники гречані з сиром. 

В Новий год хлопці й хлопчики посівали. Дівчаткам 
гріх ходить, тільки після посівальників можна по селі 
ходить. Посівальникам давали вареники, коржики, 
оладики. Тепер посівають тільки малі, з  рідні. Тепер 
гостинця дають і гроші.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ У Се-
редохрестя «хрести» пекли. «Хрест» лежить, аж поки 
сіять. Тоді кладуть на обніжку, засівають поле, а  в 
обід «хрестик» їдять і волам дають. А один «хрестик» 
їдять в Середопістя. Тепер не печуть, одколи колгосп. 
Благовіщення. Їсти варять, та не ріжуть, не рубають. 
Тільки в піч і з печі. У Чистий четвер помить яйця, а в 
суботу красить. Красить беруть воду або з Сули, або 
десь іще. З колодязя воду не беруть. Як у Чистий чет-
вер помиють цією водою яйця, то довго лежатимуть.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ На Паску оставляли для покій-
них на столі на ніч паску, солянку з сіллю свяченою 
і крашанку. Паски з четверга пекли. Боже спаси, не 
в п’ятницю на страсті. У неділю на Великдень святи-
ли продукти. Й тепер, хто дужчий, ходить святить. 
На кладбище не ходили. Святили паску, м’ясо (кури, 
свинину), ковбасу, хліб, сіль, мак, пшоно, крашанки. 
Сіль висипали до солі, шоб уся посвятилася, і пшоно 
так. Як якась нечисть, посівали свяченим маком. Як 
з церкви прийшли, паскою й крашанками розговля-
лися. Шкаралупи з яєць не розкидали. Розговілися і 
святкують. Не роблять, тільки коло худоби, бо її гля-
діть треба.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Маковія. Святять пучок квіток, щоб на насіння, 
кілька головок маку. Роблять коржі з маком і медом. 
«Шулики» не кажуть, просто «коржі». Труть мак, ме-
дом заправляють. Варять юшку з квасолі – суп – і ма-
ком затирають. [На Спаса] святять яблука і мед. Дома 
пісне їдять, пиріжки з яблуками, у мед вмочають. Рані-
ше люди дотримувалися заборон, знали, що не можна 
до Спаса їсти яблука, бо на тім світі умерлій дитині не 
даватимуть, скажуть: «Твоя мама твоє яблуко ззіла». 
Івана Головосіка. Капусти в борщ не сікли, звечора го-
товили все. Ножем ніяку головку не втинають. Здви-
ження. Празник. Гадина в землю ховається на зиму, не 
можна в ліс ходить по гриби.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО На Миколи Храм 
в Білогорілці. Храмують, приймають гостей. [Готу-
ють] борщ, вареники, пиріжки, ряжанка, картошка з 
м’ясом, кисіль. [...] Перва Пречиста. У войну вдови ку-
пили окону [ікону] Божої матері. Храм стали робить. 
Тепер у нас два Храми в селі. Гостюють. [...] Друга Пре-
чиста, у Голінці Храм, Казанська. Ходимо в гості.

ПОСТУВАННЯ Перший день [Великого] посту. До схо-
ду сонця всі лежать і не встають. Як сонце сходить, 
дід пішов надвір, уходить: «Здрастуйте, з Великим по-
стом вас!». Тоді встають і пораються. Цілий день їли 
жиляники – прісні коржі з житньої муки, більш нічо-
го не їли. У піст їли борщ з квасолею, кашу до олії чи 
маку, картошку засмажену цибулею чи просто з олі-
єю, галушки гречані, в неділю вареники пісні, млин-
ці на олії. Олія найбільше була з сім’я [конопляного], 
з рижію, а вже перед війною й пізніше – з сояшника. 
Коли став колгосп. А до того сояшник лузали, а олію 
не били, мало сіяли. Їли багато капусти, наквашували 
по дві-три діжки, солоні огірки. Терли хрін і редьку. 
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святкують. Не роблять, тільки коло худоби, бо її гляФсвяткують. Не роблять, тільки коло худоби, бо її гля
діть треба.Фдіть треба.
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Хрін терли з буряком свіжим чи квашеним, заправ-
ляли буряковим квасом, а редьку терли, солили, щоб 
пустила сік, і  їли з олією. Запасали калину кетягами, 
пекли з нею пироги, робили кисіль. Кисіль варили з 
крохмалю. Квашу робили: солод з жита сушать, ме-
лють, завдають, тоді кисне, варять, мішають увесь час, 
бо втече. Добра була. Тепер вже давно не варять. Мої 
діти й не куштували. Пилипівка. За шість тижнів до 
Різдва  – Пущення, або Пилипівський піст. Багатий 
піст: і буряки, і капуста, і все наквашене, огірки, каба-
ки свіжі, є й морква, й картошка, й цибуля, й часник, 
і капуста свіжа. І сушини насушено. Ловили рибу, їли 
гриби сухі – підпеньки й інші. До борщу, картошки ту-
шеної. Хріну багато їли й зараз їдять.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Сватають з хлібом старости. Обмі-
нюються хлібом, як іде на діло, а  ні, хліб забирають 
і йдуть собі. Молодий іде по молоду з хлібом. На ве-
сілля просять з хлібиною. Кладе на стіл, хатні беруть 
хлібину, молодий чи молода кланяються й просять. 
Хлібину назад оддають, і йдуть в другу хату. Всіх про-
сять з одною хлібиною. І  тепер ще просять так. По 
весіллю батьків колишуть в рядні і возять у возику, 
а  молоді викупляють за горілку й хліб.  [...] Як умре 
[людина], на столі ставлять воду, кладуть хліб і коли-
во. Копачам дають хліб, людям – коржики, пиріжки, 
приносять з собою й роздають. Ставлять воду (стоїть 
до годовин) на покуті й [кладуть] шматочок хліба. На 
годовини на могилу [воду] виливають і хліб на могилу  
несуть. 

ПОМИНКИ Обід. Коливо: сита, мед розведений 
кип’ячою водою [тепер  – цукром], бублик розкри-
шений. По тричі беруть коливо. Тоді гарячий борщ. 
Кажуть, душа парою насичується. Тоді картошка, 
локшина на молоці, капуста тушена, озвар або кисіль 
крохмальовий з ягід, слив і груш, чорний, не молош-
ний. Кисіль  – остання страва, бо треба ж усіх пого-
дувать. Коли й три столи буває. Тепер більше готов-
лять: коливо, борщ, картошка з м’ясом, крупи жарені 
гречані. Підсмажують на сухій сковороді гречку, тоді 
туди ложку смальцю і ще раз пересмажують, в  тоді 
в окріп і варять кашу в печі. Тоді вона розсипається, 
дуже смачна. Голубці з м’ясом, колись моди не було. 
Налисники, начинені м’ясом, сметана завдавана [ря-
жанка] до картоплі, до пиріжків. Наостанок кисіль чи 
озвар чорний з ягід і груш сушених: «Груші виводять 
за уші». Кажуть, коливо з меду скисає. Я коливо з меду 
зробила, до сороковин стояло, а  друге  – до годовин 
стояло. Коливо на сороковини однесли на кладбище, 
а остачу сховала за образи. І стояло, не скисло. Коливо 
готовлять і на дев’ятини, й на сороковини, й на годо-
вини. Раніше було снідання на другий день. Давали 
їсти тим, хто ночував коло мертвеця. Тепер мало хто 
снідає.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Одвід-
увать дитину ходили по сусідству й родичі. Варене 
носили: озвар, пиріжки. Їх там частували. Як мама 
здорова, то вона, а  то чоловік. Давали страву: кашу, 
локшину молошну, вареники. І  тепер ходять, несуть 
гостинці й подарки для дитини. Через три дні, тиж-
день хрестимо, а  колись хрестили, шоб і ночі не пе-
реночував. Похрестили в церкві. Дома гуляють. Хліб 
несли на хрестини й зараз несуть. Ніяк без хліба.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи  – через 
тиждень по Пасці, у понеділок. Готовилися дома, пе-
кли, варили, несуть на кладбище, на могилці ставлять, 
поминають, роздають людям. Страви беруть, скатерті, 
сідають, кожен куток окремо збирається між могила-
ми й поминають рідних. У церкву не ходять. Батюшка 
приходить, святить страву й могилки. А тепер дома в 
хаті поминають, на кладбищі не обідають, на кладби-
щі тільки гостинці роздають. Після війни це стало. [...] 
Дмитрова, Кузьмина, Михайлова – поминальні субо-
ти. Несуть панахиду в церкву – булки, бублики, пам-
пушки за упокой. А  тоді поминають у хатах. Як хто 
прийде, то добре для душечок, чужого погодувати  – 
душу покійного погодувати. Варять борщ чи капусту 
з пшоном, вареники, кашу гречану, колись вареники 
гречані варили, блини з гречаного тіста смажили. Те-
пер якось гречки нема. На Михайла  – другий Храм 
у селі. Ще одна субота після Михайла  – Пущальна, 
теж можна поминать. Це вже перед Різдвом почи-
нається піст. Поминають усіх дома, готовлять стра-
ви: борщ з квасолею й грибами чи рибою, вареники,  
кисіль.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Малим дітям цицьку давали до 
году чи двох, як у кого молоко було. Давали куклу. Ку-
кла – білий хлібчик чи бубличок, трошки сахарцю, як 
є, нажуєш, в тоненьке полотно закрутиш і прив’яжеш 
до люльки, а воно смокче. Куклу давали з двох-трьох 
місяців. Робили куклу і з печеного гарбуза. Мої діти 
її найбільш любили. Як зубки вже ріжуться, прикорм 
даєш: кашку, киселик, тоді картошку, а до году вже й 
борщ їдять. Одлучали дітей од грудей – перцем мазали 
груди. Щітку клали в пазуху, шоб кололася, шоб йому 
не кортіло. А вертати до грудей не можна, бо врічлива 
буде людина. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ На весілля печуть коровай, ка-
лачі й шишки. У обох молодих. Коровай довгий, не 
плетений, зверху шишки, «голубчики». З поясочком 
плетеним: шоб вищий був, не розтікався. Коровай у 
четвер чи п’ятницю печуть, шоб у суботу вже сто-
яв. Ліпили у обох. Коровай беседа ділить. За коро-
ваєм частують і дарують молодих. Ділять першому 
по старшині хазяйства: дідові-бабі; батькові-матері, 
хрещеним і так далі. На перезву обидва роди дару-
ють одне одного і дають калачі. Калачі дають і за по-
дарки постороннім, як не хватить короваю. Для її 
матері теж шось пекли. Калач з якимись витребень-
ками. Молодий дає, коли приходять через тиждень 
у гості. Дотоді молода ше не ходить до матері. А тоді 
беруть хліб, отой калач, а  ті батьки їх стрічають з 
хлібом-сіллю. Тепер до мами може ходить. У гості й 
тепер ходять через тиждень. [...] Шишки йдуть тим, 
хто калачі й коровай ліплять. Їх загодя печуть. Ба-
гатенько. На другий день дівчата носили їй снідать, 
ото ж вона вже з ними не гулятиме. [...] У неї весіль-
ний почет: дружки, свашки, перезванки, калачни-
ця – це та, яка гукає калачі бгать. Тепер більше калачі  
купують.

ПОСУД, НАЧИННЯ Як град, викидають лопату, шо 
хліб садять у піч, вперед виставляють із хати. По-
магало, бо всі так робили, ще старики робили. 
Тепер у кого й лопати нема, й хліб не печуть. Ко-
чергу викидали з сіней од дощу, а  лопату хлібну  –  
од граду.

http://www.etnolog.org.ua
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смт Нові Санжари
Записала З. Гудченко в травні – червні 1994 р.  

у смт Нові Санжари Полтавської обл.  
від Старчат Лідії Олексіївни, 1929 р. н.,  

родом із с. Кротенки Полтавського р-ну 
Полтавської обл.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
[У с. Кротенки] на свято Сорока святих пекли сорок 
бубликів. У Чистий четвер готували діжу для тіста, пе-
ревертали її. Паску пекли у п’ятницю, а в суботу яйця 
фарбували, киселі варили. До Великодня ще готували 
ковбасу, залиту смальцем, сало, холодець, яйця для 
розговіння. Великодні яйця фарбували в різні кольо-
ри: голубі, зелені, розові, вишневі. Олівцем малювали. 
А зараз сестра приклеює листочок до яйця, загортає у 
капронову чулку і варить у фарбі. В церкву для освя-
чення брали паску, сало, ковбасу, хрін, мак, яйця.

ПОМИНКИ На поминальному обіді подавали гарячу 
локшину, пироги з м’ясом, узвар, капусняк, картоплю, 
маковники. На коливо відварювали рис, присолоджу-
вали, трусили ягодами. 

с. Зачепилівка
Записала З. Гудченко в травні – червні 1994 р.  

у с. Зачепилівка Новосанжарського р-ну 
Полтавської обл.  

від Прусакової (Охтирської) Ольги Трохимівни, 1924 р. н. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ве-
чір напередодні Різдва називався «Святий». Готували 
узвар, кутю, юшку, пироги з капустою, з картоплею на 
олії. Спочатку товкли пшеницю, потім варили кутю, 
узвар – груші, яблука, сливи, вишні. Вранці шостого 
[січня] усе повинно стояти в кутку на сіні під ікона-
ми: горшик з кутею, горшик з узваром з додачею меду. 
Варять квасолю, інші страви. На Багату кутю повин-
но бути дванадцять страв. На вечерю напередодні 
Різдва звали Мороза: «Діду, діду Морозе, йди но нас 
куті їсти». [Йордана.] Під час освячення води на річці 
пускали голубів, стріляли з рушниць. Святою водою 
потім бризкають скотину, як хто зуроче її – шпують 
в загороді, тобто фуркають ротом. Ще свята вода ви-
користовується, як хто вмирає.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Колядування відбуваєть-
ся у нас так: як приходять з церкви, після обіду ходе 
колядувати дітвора, надвечір  – молодь, а  зовсім піз-
но – дорослі. Їх запрошують до хати, пригощають, да-
ють у торбу гроші, гостинці.

с. Клюсівка
Записала З. Гудченко в травні – червні 1994 р. 

у с. Клюсівка Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  
від Семиволос Валентини Іванівни, 1930 р. н., 

Рукас Анастасії Захарівни, 1920 р. н.,  
Голуб Уляни Омелянівни, 1914 р. н., 

та Дацун Любові Максимівни, 1915 р. н. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пе-
реддень Різдва зветься «Святий вечір». Піч у цей день 
топлять жінки, як звичайно. Напередодні Різдва був 
звичай кликати Мороза їсти кутю, щоб не морозив ху-

добу. Свята вечеря: узвар, кутя, пиріжки, риба. Старі 
люди суворо дотримувались посту. Кутю готували в 
нових полив’яних горшках, заправляли медом, горіха-
ми, маком, заливали юшкою з узвару. У мисках мати 
ставила на стіл. А як зварять, зразу ставлять на покуті 
на сіно і узвар поряд. Потім це сіно кладуть під квоч-
ку. Узвар готували з сушених груш, слив, яблук. Пода-
вали узвар окремо від сушні, а сушню потім залюбки 
з’їдали діти. Узвар додавали до куті. На Святу вечерю 
випікали книші, хліб, пироги. Вечеряти сідали, коли 
зірка зійде. Вечеряти сідали сім’єю, а на другий день 
вже були гості. За вечерею згадували відсутніх, а та-
кож померлих, для яких клали ложку на стіл. Перший 
сідав за стіл батько. Вечерю починали з куті. Їсти кутю 
починав батько, а потім – інші члени родини. Побуту-
вав у селі звичай годувати душі померлих: насипають 
кутю для душі і кладуть ложку, душа приходить чи-
мось світлим. На ніч теж лишали кутю для мертвих. 
Відомий звичай кутю проганяти: «Кутя  – на покуть, 
а звар – на базар».

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Сорок святих пекли «хрести», бублики. Сіяти у степ 
виходять з «хрестом». Печуть іще «жайворонки», «ка-
чечки», пироги. На Чистий четвер треба покупатися, 
щоб паску пекти чистому. Паски починали пекти в 
[Чистий] четвер, несуть до церкви на дарник і став-
лять там на столі у п’ятницю, а  в суботу роздають. 
Паску готують так: роблять опару, тоді додають дріж-
джі, двічі підбивають, додають молоко і борошно. 
Склад: дві склянки цукру, п’ять яєць, сметана одна 
склянка, масло 200–400  г або маргарин. Тісто вимі-
шують, виробляють, ставлять на піч, щоб підійшло, 
а  тоді випікають. Використовують залізні форми. 
Прикрашають готові вихолоджені паски збитим біл-
ком, інколи посипають фарбованим пшоном. Пасок 
пекли багато. Крім того  – пироги з маком, сиром, 
м’ясом. Пироги робили звично великі. Святили у 
церкві одну паску, сало, м’ясо, яйця, ковбасу. Святи-
ли і колоски з жита, квіти, домашнє начиння. Яйця – 
до шістдесяти штук – мили, красили у червоний, жов-
тий, червоно-коричневий колір. Крашанки їли самі і 
дарували. Лушпайки [від] яєць не можна було давати 
курям чи кидати під ноги. Був звичай, щоб дівка да-
рувала парубкові крашанку, щоб він її полюбив. Крім 
крашанок, робили й писанки. Їх готували у п’ятницю, 
коли й пекли паски. У  Великдень не можна рубати 
дрова, тому це все заздалегідь робили, та й страви по 
більшості готували напередодні. У Великдень усі чле-
ни родини рано вставали, ставали навколішки перед 
Богом, читали молитву, сідали за стіл, снідали свяче-
ною паскою, яйцями. Паски розрізали на шматочки і 
розговлялися. Крихти від паски з’їдали. Якщо шмато-
чок паски чи навіть просто хліба впаде додолу, його 
піднімали, хрестили, цілували і з’їдали. У Великдень 
ще вживали такі страви: молошне, рибу смажену, 
м’ясо тушене, сметану до пирогів. Був звичай вітати у 
Великдень худобу. З пасками і гостинцями ходили до 
батьків і родичів.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Маковій відзначали випіканням пирогів з маком 
та коржів з маком. На Маковія у церкві святили мак, 
пироги з маком, квіти, колоски, воду. Маком обсипа-
ли кругом осадьбу [від відьми]. До Спаса забороняло-
ся їсти яблука.

НОВОСАНЖАРСЬКИЙ  РАЙОН
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ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай випікає той, хто добре 
пече, але заміжня жінка. Коровайниці супроводжува-
ли свою роботу співом. Співали над діжою з тістом, 
коли воно сходить, коли сажали у піч, коли випікали. 
Хто пече, тому дарують матерію або хустки. Випікали 
коровай, калачі, дивень, шишки.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Коли йшли сватати, несли хлібину, 
а через тиждень приходять забирати у відповідь другу 
хлібину на знак згоди. При цьому сідають за стіл, п’ють 
горілку і домовляються. [...] Коли молоді повертаються 
з вінчання, вони несуть хлібину на рушникові, а батьки 
з хлібом їх зустрічають: у батька – хлібина на рушнико-
ві, у матері – тарілка з цукерками та мідними грошима.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРНІ На кладовищі 
готували такі страви: капуста, лапша, м’ясо з кашею 
чи картоплею, компот. Частину їжі приносили з дому: 
книш, пироги, паски, вергуни. Пили алкогольні напої. 
Канун – солодка вода з булочкою чи печивом. Під час 
поминальної трапези треба було тричі взяти його з 
тарілки кожному, з чого й починався спільний поми-
нальний обід. Роздача їжі – це милостиня: «Посилай, 
Господи, Царство Небесне покійникам».

с. Пологи-Низ
Записала З. Гудченко в травні – червні 1994 р. 

у с. Пологи-Низ Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  
від Білокінь Христини Явтухівни, 1909 р. н.,  

родом із с. Пологи Новосанжарського р-ну

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Для 
випікання паски використовували тазки – полив’яні з 
глини. Кісто [тісто] готували двома порціями. Перша 
порція: на 15 жовтків 1 банка [літрова] цукру, 0,5 л мо-
лока, 100 г дріжджів, 15 білків, борошно – щоб було, як 
сметана, олія. Жовтки вибивали з цукром, а білки ви-
бивали без цукру. Перша порція повинна підкисати у 
теплому місці півтори-дві години. Тоді докладається 
друга порція: 10 збитих жовтків з 0,5 кг цукру, 0,5 л сме-
тани, 250 г масла, 20 г дріжджів для підмоложування, 
0,5 л молока. Усе перемішується і міситься. Сходе чоти-
ри години. Форму змазують олією, смальцем. Наклада-
ють кіста у форми, і воно сходить до верху. Саджають у 
не дуже гарячу піч (щоб рука витримала). Для перевір-
ки готовності печі кидають в неї борошно: якщо жовтіє 
тільки, а не горить, тоді садять паски, попередньо змас-
тивши їх зверху жовтком. Готові вихолоджені паски 
зверху прикрашають збитим білком (один білок – одна 
склянка цукру). Фарбованим пшоном теж прикраша-
ють. Інколи білком малюють квіти або роблять прикра-
си з кіста. Для цього стьожку ріжуть, а тоді скручують і 
накладають зверху на паску. У піч саджали за один раз 
дев’ять пасок різного розміру. У  церкві святили одну 
паску і їли її три дні. Святили, крім паски, сало, бара-
нину, ковбасу, яйця, хрін, сіль, мак, пшоно. Кістки від 
свяченого м’яса чи риби зав’язували у вузлику і підку-
рювали скотині. Крашанки робили червоні, жовті, ро-
жеві – у порошкові або в цибулинні. Крашанки святили 
в церкві і потім їли їх самі та давали тим, хто не свя-
тив. Шкарлупи від свячених яєць не можна кидати під 
ноги чи курям, [шкаралупу] зберігали у вузлику, і якщо 
захворювала скотина, підкурювали. На воду пускали 
одне яйце. Шкарлупу прикопували, щоб ніщо не гре-
бло. Свячена крашанка і шкарлупа мають цілющі влас-
тивості. Писанок робили мало, малювали на них квіт-

ки, зірки, у п’ятницю чи суботу. Після Паски писанки 
робили ще до Вшестя і Вознесіння. [...] У Великдень з 
паскою зразу обходять двір, вітаючи усе господарство, 
а тоді заходять у хату. Розговлятися починали із посвя-
чених страв: паски, яєць, сала, хрону. Паску різали на 
частини і всім роздавали. На Великдень готували ще 
капусняк, холодець, курку. Таке варять, щоб у той день 
не різати, а хіба заготовити в суботу. Це був суто сімей-
ний обід, а вже пізніше ходили в гості: діти до батьків 
несуть паску, хліб, пиріжки.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Петра випікали мандрики з сиру. [Казали:] 
«Зозуля удавиться мандриком і вже не кує». Говорили: 
«Соловей відтепер шавкотітиме, вже не ляскотітиме». 
Тобто після Петра.  Маковій. На цей день пекли корж і 
терли мак. На корж потрібно: вода, борошно, сода, сіль, 
цукор (можна на кислякові або квасові). Сковороду по-
трусити мукою або жиром змазати. Мак потерти з цу-
кром, додати киплячої води. На Спаса готували пироги 
з яблуками. Готували святковий обід, кликали своїх на 
престол. «Спас, спаси нас. Маковій, заговій». Це свято 
звали «Спас». У цей день у церкві святили яблука, воду.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ До Спаса яблука не їли, особли-
во заборонялося їсти яблука матерям, у яких померли 
діти, бо дітям не попаде яблук на тім світі, бо матері 
їхні яблука з’їли. [...] Усікновення. В цей день не мож-
на нічого різати, капусти зокрема.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи. Гробики. 
На Проводи пекли книші, хліб у неділю, пиріжки в по-
неділок, фарбували крашанки, пекли й купували пря-
ники, зрідка варили вареники. Обід в давніші часи ва-
рили на кладовищі, а пізніше стали приносити готові 
страви на кладовище. Раніше варили м’ясо, капусняк, 
борщ, кашу пшоняну, локшину. Кожний ніс якісь про-
дукти, ложку, миску. Топили вогнища дровами, цеглою 
з кізяка і ставили на них казани. Горілки давно не не-
сли. Запрошували батюшку. Тепер несуть готові про-
дукти і горілку, розкладають усе на рушниках, розтеле-
них смугою. Перед їжею моляться Богу і кажуть: «Усім 
померлим Царство Небесне». Раніше і тепер усім селом 
поминають. На цвинтарі і біля нього роздавали різні 
страви. Варили канун – солодка вода й книш, під час 
поминальної їжі давали кожному по черзі, з однієї мис-
ки. Трапезу починали з кануна. Рештки їжі від поминок 
роздавали або забирали додому. Я даю милостиню за 
своїх померлих, щоб у них там було на столі. А хто не 
дає нічого, то там тільки сміття. На могилах у нас хліб 
не кришили. Горілку на могилу раніше не лили, а вили-
вали канун, де хрест. А тепер ставлять рюмку.

ОРЖИЦЬКИЙ РАЙОН
с. Новий Іржавець
Записала С. Щербань 20–29 вересня 2006 р. 

 у с. Новий Іржавець Оржицького р-ну Полтавської обл.  
від Яковенко Ніни Михайлівни, 1937 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Шишки були. Шишку гуртом ми 
ліпили. Шишок небагато, а медяники самі і коровай. 
Як розходиться свадьба, тоді ж ото дають кожному 
медяник. Молода ходе просити з медяником – шишку 
несе і медяник, дружка несе, а в послідній хаті, де кли-
чуть, ото там оставляють. Музикантам дають шкорин-
ку. А гроші з короваю вирізають і оддають молодим. 

http://www.etnolog.org.ua
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На Проводи пекли книші, хліб у неділю, пиріжки в поФНа Проводи пекли книші, хліб у неділю, пиріжки в по
неділок, фарбували крашанки, пекли й купували пряФнеділок, фарбували крашанки, пекли й купували пря
ники, зрідка варили вареники. Обід в давніші часи ваФники, зрідка варили вареники. Обід в давніші часи ва
рили на кладовищі, а пізніше стали приносити готові Фрили на кладовищі, а пізніше стали приносити готові 
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дукти, ложку, миску. Топили вогнища дровами, цеглою Фдукти, ложку, миску. Топили вогнища дровами, цеглою 
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з яблуками. Готували святковий обід, кликали своїх на 
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з яблуками. Готували святковий обід, кликали своїх на 
престол. «Спас, спаси нас. Маковій, заговій». Це свято Епрестол. «Спас, спаси нас. Маковій, заговій». Це свято 
звали «Спас». У цей день у церкві святили яблука, воду.Езвали «Спас». У цей день у церкві святили яблука, воду.

ОРО ЕОРОН ЕНИ ЕИ ХАРЕ ХАРЧЕЧОВІЕОВІ До ЕДо Спаса яблука не їли, особлиЕСпаса яблука не їли, особли
во заборонялося їсти яблука матерям, у яких померли Ево заборонялося їсти яблука матерям, у яких померли 
діти, бо дітям не попаде яблук на тім світі, бо матері Едіти, бо дітям не попаде яблук на тім світі, бо матері 
їхні яблука з’їли. [...] Усікновення. В цей день не можЕїхні яблука з’їли. [...] Усікновення. В цей день не мож
на нічого різати, капусти зокрема.Ена нічого різати, капусти зокрема.

АЕА В КАЛЕЕ В КАЛЕ
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ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Нова Кочубеївка
Записали О. Таран та М. Курінна 16 жовтня 2016 р.  

у с. Нова Кочубеївка Чутівського р-ну Полтавської обл.  
від Чалик Надії Пилипівни, 1928 р. н.

ПОМИНКИ Панахида [по старшому сину Олександру]. 
Оце як сорок днів, треба отправляти панахиду. Купи-
ла кагору, купила ковбаси палочечку, купила канхфе-
тів, печеня, сахарю і крупів: рису пачечку і пшениш-
них. Олійки не купувала. Масла пачечку! [Вершко-
вого?] Да, шось двадцять дев’ять чи скіки [гривень]. 
Однесла в церкву, церква й закрита, раді нас батюшка 
одкрив церкву, правив молебень і нас брискав, і пана-
хиду брискав. Він сказав тридцять рублів, Ваня [мо-
лодший син респондентки] дав йому п’ятдесят.  [...] 
Раньше поминали дев’ять день, як умре, обізатєльно 
шість неділь – сорок днів, тепер – півгоду і год. Рань-
че ще поминали три годи. В  мене вмерла сестричка, 
то моя мама поминала й три годи. Хочете – панахиду 
несіть, не хочете – можете не нести. Ми батюшкі дава-
ли, і панахидку. Ще хлібину! Великий такий коровай, 
Ваня в Петровке гарний хліб, велика хлібина; він ото 
купив. Хлібина, вино, сахарь, рис, печеня, канхфети 
й пшенишної крупи, і  масло.  [...] [На поминки готу-
ють:] як у піст умре хто, то тоді холодців, отакого та-
кого – ні. Жарять рибу, борщ з квасолею варять, отаке 
все пісне. [Чи готують коливо?] Обізатєльно. Робили, 
аякже. Оце сідають обідати, спєрва канун щоб взяли 
тричі. Кип’ятять водичку солоденьку (чи з медом, чи з 
сахарьом) і туди або рис варять, щоб він розімлів, або 
печення покришуть. Ми кришили печення. Щоб ско-
ріше – печення розкрошили. Воно розтало, і ото спер-
ва рідні тричі беруть ложечкою. [Треба] в  тарілочки 
насипати, у  дві [на весь поминальний стіл], смотря 
скіки людей. В мене людей небагато було. Ми наймали 
кахфе в [смт] Скороходові, потому шо триччіть вісім 
душ було на обіді, а вже дома на сорок днів дванад-
цять було. [Чи печуть пироги на поминки?] Роблять: 
з печінкою, з капустою. Печуть пампушки. 

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ [Сватання.] [Хлопець] 
приходе з своїм дядьком, з  хлібиною. Домашня хлі-
бина, тільки проста мука, простой помел. [Дівчина 
заздалегідь попередила батьків, що прийдуть свати:] 
«Мамо, приготуйте шо-небудь [на стіл]». Було в нас – 
ми зарізати порося  – тоді ж держали поросят. Вона 
приготовила холодець, зварила, ковбаски нарізали, 
витягли помідорів із погріба з діжки, сметана була, 
пироги пекли. Сиділи, бо це ж сватати прийшли.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
Різдво] свині ріжуть, ковбаси в кожній хаті. Кутю мама 
робила так. Сперва це ж ячмінь товкли, була в нас сту-
па, до нас багато приходило товкти у ступі кутю. Ото 
ячмінь товчуть, трошки його приволожать і товчуть, 
пока та шкурка облізе, а тоді помили водичкою і ва-
рять. Варять кутю, озвар, хто – з сахарьом, меду туди. 
Кисіль ягідний. На Різдво варили і молочний. Каша, 
кисіль, озвар, кутя, оселедці, ковбаси. Порося різали 
і  кендюх начиняли, ковбаси. Кендюх начиняти: його 
треба обідерти, помити, а  так нарізати сала, мняса 
дрібненько, хто на машинку перемолов, мені воно не 
таке добре, ми цього не робили, а ми кусочки різали. 

І тоді запікали. Клали перчику, присолили, приперчи-
ли. Всігда на утро на Різдво хоть холодець є, а капус-
няк все одно треба варить. [Капусняк]: капуста, вона 
осьо вкисає. Як пошаткують у банку чи каструльку, 
вона висла, а тоді хто на машинку, а хто ножиком по-
січе на кружку. Вода закипить: кидають капусту, кида-
ють пшоно. А мнясо, там повинний бульон зваритись, 
особенно із ребра. Добрій капусняк! Ну, і  з качкою 
хароший капусняк. Воно покипить, розкипить, ран-
че затирали його: пшоно теплою водичкою заллють, 
воно постоїть, а тоді в макітерку – качалкою чи мако-
гоном затерли, водички туди залили. І всьо. Хось сви-
ню ріже, ковбаса  є, а  капусняк обов’язково повинен 
бути на ранок. [Голодна кутя:] роблять і кутю, й озвар, 
все готовлять. От, прийдуть, повечеряли – пішли.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Со-
рок святих – бублики пекти. Місять майонез, дрожжі 
обязатєльно. Мама [робила], а тоді невістка. Рихлітєлі 
тепер  є. Менше соди, а  рихлітєля [додавати]. Устаєм, 
Ніна [невістка] місе, а тоді поки снідати, попораємось, 
вона рихлітєлю кине, і  вони пухкі, хароші. Варити в 
окропі. І зараз тоді їх на сковороду чи на листок: при-
гнітила і всьо. Пригнітила: вони закипіли, вона їх на 
лист – раз – вони бистро загнітилися і всьо. І не по-
сохли, і не сирі. [...] [Паска] якщо у четвер не удасцця, 
то і в п’ятницю печуть, і  в суботу. А  як вони в Чис-
тий четвер спекли, вона гарна, хароша, – всьо, менче 
роботи. Я  пекла дуже довго і багато. Яйця, сахарь, 
майонез, масличка вкинуть туди обізатєльно сливоч-
ного і  джожжі  ж. Учинити, на тепленьке поставити, 
підійде, а тоді місіть його, сахарю, всього кидають, ка-
пельку соли – і печу. [Чим прикрашали паски?] Було 
пшоно разнє, шо красять, а було – лєнточками поріжу, 
кругом обведу [з  тіста]: отак розкачаю, а  потом роз-
давлю, понадрізаю. І зверху шишечку вліплю: скрутю 
отак. [Хрестики] робила манесенькі: отак розкачаю 
лєнточку, придавила, поцюкала відтіля і відтіля, об-
вела пасочку, а тоді така сама лєнточка, може, менча, 
тоже так роздавила, посікла з сієї сторони, з тієї, а тоді 
скрутила її отак-о. Посеред пасочки кладу. То кругом 
пасочки обводю, а то посередині пасочки. Між краєм 
і шишечкою місто є, я тут маненькі хрестики [роблю] 
з кіста, все з кіста. Отако пасочка печеця, а тоді витя-
гаємо, ще б’ємо білок з яйця, намочуємо, ото пасочку 
як учиняєм, і тут же ж яйця туди б’ємо – жовтки, а бі-
лок  – у  баночку, туди сахарю і  ото збиваєм, шоб він 
був білій-білій. І тожі як пасочку витягаємо з плити чи 
духовки, оцим білим яйцем обмазуємо. Оце клали оту 
мережку, і  ту мережку закрасю, воно же тоді не тече 
кругом; є ще те хто помаже – мені аж некрасиво: чого 
ж ти [так неохайно], воно потьоки попускало. Пасочка 
гаряча, а яйце ж – ага, так я беру пшоно, спеціально 
продаєця, покрашене: зелененьке, красненьке, і на бі-
лому яйцеві (воно засохне  – буде біле-біле)  – краси-
во! [Як фарбують яйця?] Я –в цибулинні; а то в мене 
Ніна, вона ж поваром у школі робе, так вона всігда їде 
і купе мені [фарби] і розові, і жовті, і голубі. Мені в ци-
булинні завжди [подобається], до рук не берецця ото, 
[коли яйця фарбовані] в  цибулинні. Завтра красить, 
а я сьодні звечора намочила цибулиння, поставила на 
плиту, воно закипіло, і варю по десятку, чи смотря в 
чому варю, чи п’ятеро [яєць]. Ото закипіло – у воду хо-
лодну витягаю, і воно красиве, і за руки не береця. А є 
таке цибулиння, шо дуже таке аж красіве! [Чому треба 
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з печінкою, з капустою. Печуть пампушки. Із печінкою, з капустою. Печуть пампушки. 
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то і в п’ятницю печуть, і  в суботу. А  як вони в ЧисЕто і в п’ятницю печуть, і  в суботу. А  як вони в Чис
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саме в червоний колір фарбувати яйця?] [Мама,] може, 
й казали, та забула [я]. Шось за Ісуса Христа згадува-
ли. [Що несли святити в церкву?] Яйця клали, паски 
клали, водички ставили, сіль обізатєльно. Пшоно [для 
курей] клали. [Чи гралися діти крашанками?] Ми не 
билися, а качалися: моє туди покотило, а те туди по-
котило: «Ото моє!» – «Нє, ото моє!». [Cміється.] А тоді 
ж укупу збираємо, берем заново по яйцеві, обратно ка-
чаємо. Або й віддаси те яєчко кому обязатєльно, шоб 
поминали, згадували [померлих рідних].

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК- 
ЛУ  [Що таке «мандрика»?] Печиво якесь. [На Маковія] 
пироги печуть, мак труть, коржі печуть. [Мак труть] 
у макитрі череп’яній. Череп’яна макітра і ото качалкою: 
мама намочила, він уже постояв, одмяк, і потерли тоді, 
і в миску, сахарю ж туди, водички вливають, – коржі, 
ой, добрі! [...] Оце сідаєм снідати: в мене в тарілочці суп 
чи борщ, хліб там кусочок, два. Я його ззім: суп і борщ. 
Не доїм: «Налю, сядь, поїж, посуда любить чистоту». 
Я сідаю і ото доїда[ю] його. [Як печуть коржі з маком?] 
Пекти корж прісний. Соди кидають же або рихлітєля 
тепер, а то – соди. Соди вкину, можна капельку уксуса 
тушити. В борошно ви поклали ложечку гашоної соди 
і викапнули туди – сода, її ж чутно, – оцту. Лучче, як 
сироваточка [в тісто], він же пухкий, і на водицці мож-
на. [Зліпили корж,] як на сковорідку. Зверху і печеця на 
плиті. А потім перекидать [його іншим боком] і всьо. 
А мак у макітерці потерти, водички киплячої, теплень-
ке шоб було, тоді наливати в миску, корж покришете і 
харош. [Чи можна до Спаса їсти яблука?] Це не можна, 
та[к] як мені. В мене умер синок, мама, папа померли, 
мені до Спаса ніззя їсти. А вже після Спаса чи на Спас 
Бог благословить. [Що готували на Спаса?] В основно-
му нічого такого. Ну, кукурузу варили, їдять: чи хто 
маслом качан помаже, чи сахарьом потрусе. Сидять [на 
вулиці] баби, качани гризуть. [...] Усікновеніє глави Іо-
ана Предтечі. Нічого не можна робити. [Чи можна на 
Усікновення хліб різати?] Можна. Що в хаті, те можна, 
а надворі [не можна працювати]: город полоти, копати, 
мазати, стірати не нада. Капусту солити – ви ж різали, 
не нада. Хліб поріжте, картоплину обчисте, шо необхо-
дімо, а капусту шаткувати [не можна].

ХЛІБ [Чи Ваша мама пекла хліб?] Пекла, всьому селу 
пекла. [За це віддячували:] те на спідницю принесе, 
те платок принесе, рушник. Багато мама пекла, осо-
бенно після войни, багато люди строїлися, вони при-
носили муку. Треба ж вставати, звечора вчиняти, 
мукички насіяти, водички нагріти, дрожжів вкину-
ти, на тепленькому поставити, шоб воно ж підійшло, 
вигралось, викисло, а  утром вимісити, воно підійде: 
виробляй хлібини, [місити треба, поки] від руки від-
падає, як воно уже вимісицця, тоді витягаєте: чиста 
рука. Багатенько місили, бо люди ж заказували: хату 
мазати, людей душ сорок чи піісят прийде! Треба ж 
було нагодувати. Мама моя багато пекла хліба. [У чому 
місили тісто?] Каструля. [Раніше] маліроване відро. 
У нас всігда були каструлі. Його ж треба поставити на 
тепленьке, шоб воно вигрілось, вигралось, викисло. 
А хормачки були. Хліб такий виробляли й у хормоч-
ках отих в піч сажали. То сажали [форми в піч] і рогачі 
[були  – проштовхували вглиб]. Дрова були, аби сухі 
були. Канєшно, найлуччі дубові дрова, з дуба і з окації, 
а отакі всі верба, вишня, це воно погано: нагоря, треба, 
шоб же нагоріло, черінь тепла. [Як господиня визна-

чає, що піч уже добре напалена?] Знає хазяйка, да. Во-
первих, піднебення покрасніє, і кинуть соли, вона враз 
вспихне, і сажають. [Скільки хлібин саджали в піч за 
один раз?] Моя мама по шість хлібин сажала. Піч же ж 
велика. Отак рядом [упоперек саджали]. Так три і так 
три. А там можуть ше пампушку яку. Ото залишить-
ся кісто, то мама зробить лєпьошки, пампушечки такі. 
[Вона їх у форми клала?] Нє, листочки металеві, вони 
вже вижарені, готові. На ці листочки й тут цеглинку 
можуть поставити. [...] З хмелю робили запарку. Хміль, 
води, воно закипить, водичка аж красна, красна така 
вода із хмелю. Оце цим запарювали запарку на хліб. 
Не на дрожжях же, а робили запарку і пекли хліб на 
запарці. Він пухкий! Я було як спечу, понесу на почту, 
а вони: «Воздушний хліб!». [Як довго хліб печеться?] 
Ой, приблизно ото, знаю, минут сорок, як піч нагорі-
ла. Так хорошо нагоріла, харашо нагрілася, минут со-
рок, ну хай послєдній п’ятдесят, я  подивлюся трохи. 
[Чи було так, що хліб не вдавався?] Бувало, бувало 
ж так: або не загнітився, чи пригоріло – воно ж бува 
разне. Як одно робиш, то треба одно робить. Ото за-
думав дома пекти – всьо, те все в сторону, дивись піч 
тіки. А як прибігла, вкинула палинячку дров, вкинула 
штук п’ять дровин, побігла поросяті давати, убігла в 
хату, а воно погоріло, потухло. Побігла квочку загони-
ти, то то вже не робота. Взялася пекти хліб – ото стій 
печи. [...] [З якого борошна пекли хліб?] Простий по-
мел. Білу – це ми їмо кожен день січас. То тіки на Паску 
білий отакий пекли. [...] Достала з печі хліб, я його роз-
кладаю на столі. Я застеляю – така в мене, не полотен-
це, а полотняна була накидочка, і я попростиляю, і ото 
на стіл весь рядком вкину, й прохолоне. А тоді ставляю 
його у цю макітру, в яку вчиняла, можна в каструлі, ну 
пока не накривати, хай пахне дужче. Бо як [складеш 
відразу], він же обдавиця, не буде пухкий. [Чи міг хліб 
перекинутися в печі?] Ні, у мене не було такого, а бува-
ло, мама казала. Сажала хлібину і на циклини, нагоряє 
ж оце у печі, не на черінь же садиться у формі, а став-
ляться циглинки, і на цю цеглину ставиться хлібина, 
хормочка. Ну, й мама ставила на хормочку, а воно по-
біля хормочки і перекинулось. [Хто в сім’ї різав хліб?] 
Було як сідаємо, то папаша хліб ріже. [Перед] кажним 
по кусочку покладуть, а  то у тарілочку порізали, по-
ставили – бери, скіки хош. [Як називалася перша ски-
бочка?] «Горбушка». [Давали,] хто первий ухвате. Хто 
попало, як зажариця хліб, перве – горбушка. [Як дітей 
вчили шанувати хліб?] То друге діло. Та Боже сохрани: 
не доїв кусочка – поклади, береш – лишнього не бери, 
бери, скіки ти здіси. Бери трошки: здіси  – ще бери. 
А так шоб взяв кусочок, взяв, укусив, поклав – такого 
не було. Нада берегти хліб. Береженого Бог береже. Ка-
зали, предупреждали, щоб хліба не розкидали. [Якщо 
хліб упав,] підняти треба обізатєльно і покласти його 
чи курім [курям], чи комусь так [худобі]. Собаці не 
можна давать, [а котові] можна. 

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Паска, коржики, 
вергуни пекли. Вергуни – це коржики ті самі. Качаєцця 
корж великий, а тоді ріжеться отакими полосками, як 
два пальці, [упоперек]. Отут дірка [посередині смуж-
ки], в оту дірку загортаєте кінчик. І кипить олія у мисці 
чи на сковороді – його жарите. Добре! З прісного тіста. 
Місите – і ото сахарь, і сироватка, можна і того майоне-
зу трошки. А тоді на сковороду – хароше! [На яке свя-
то пекли вергуни?] Коли попало. І  сьогодні, й  завтра. 
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Шичас розлінилися люди. [Що вирощували на городі?] 
Ну, Боже, все! Коноплі сіяли на прядіво, картошка. Усе 
з городу – в погріб. В банках тепер. То було в діжках: 
огірки й помидори, та й капуста, все. Кладу я в діжку 
помідори, помила, поклала помідори, поклала там від-
ро чи двоє, наводю россіл. На помідори: два стакани 
соли на відро води, а тоді заливаю. Як я бачу, шо вони у 
мене не поринули, – друге відро. А тоді кладу тряпочку 
і камінчик, бо вони ж піднімуться. Простий камінець, 
шо на дорозі. Ото ж гніт отой. Клали хрін, хто кладе 
й часничину. Лаврового [листя] кладуть. Ну, в капусту, 
лучче як варити, тоді класти. А так як січас [у діжку], 
так погано. Квасять [капусту]: де маненька головочка 
єсть, її  попарять кип’ятком, а  тоді соли наведуть і в 
банку, – капуста ціла, солоненька. Огірки тоже так [со-
лять]. Збирають огірки, перемили їх, кладуть відро чи 
два, в огірки кладуть три стакани [солі]. На помідори – 
два соли, на огірки – три. А тоді наводять же россіл і 
туда [в діжку]. Хрону листок зверху, так само кладуть 
тряпочку і на кружечок – камінчик. Можна покласти й 
корінчика [хрону], а то листочка покласти. Хто як. Днів 
чотири – [і можна їсти]. Краще [солити] під осінь, щоб 
вони не переграли, не перекисли. Бува так, шо розлі-
зуцця – мало соли покладете. Но так: нада три стакани 
на відро води. [Чим раніше закисляли борщ?] Сирі-
вець. Житня хлібина, кришуть  її, ріжуть у горщок чи 
в битончик, куди там, наливають водою. Кинуть, шоб 
вона скоріше грала, сахарю ложечку, він тоді скоріше 
закисає, і – сирівець. Сирівець у борщ, а закрашували – 
морквину пережарять, бурячок пережарять. Квасили й 
бурячок. А бурячок тоже ж так: начистять тих квасних, 
а тоді водою наливають чи тоже ж у банки, і бачать – 
вода вже красна, вже вони хароші варити борщ. То ото 
того трохи, то пережарюють свіженького всігда квас-
ного [буряка]. Моя мама було так – борщ варят, а то-
мату немає, то вони цілий баклажан [помідор] взяли, 
на тертушку потерли, пережарили, і хароший кислень-
кий [борщ]. [Чи обкладали податками плодові дерева?] 
Я  не скажу, скіки із чого брали, а  даже казали, шоби 
крижовнику, кущ, накладали податки, шоб не було. Ви-
рубували і оброкоси, і сливи. [Культивували]: і  сморо-
дина була, і  терен, і  сливи, й  вишні, оброкоси. Чорна 
[смородина]. І красна є. В мене не було красної, а чорна 
була. Білої не було в мене. [Як називається біла, червона 
смородина?] Так і кажуть. [«Порічки» не кажуть?] Ка-
жуть «порічки», так то ж отдєльно. Таке як смородина, 
тіки дрібніше, я вам не скажу. В мене не було порічки. 
Смородина була скрещона з крижовником [«йошта»].

ШИШАЦЬКИЙ РАЙОН
смт Шишаки

Записала С. Щербань 20–29 вересня 2006 р.  
у смт Шишаки Полтавської обл.  

від Шаруди Олександри Семенівни, 1928 р. н., 
Редьки Катерини Василівни, 1925 р. н., 

Сергієнко Ганни Акакіївни, 1924 р. н., 
Заїки Софії Михайлівни, 1915 р. н., 

та Леня Дмитра Карповича, 1921 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Перед 
Різдвом, це ще ж воно Пилипівка, кожен ріже свиняч-
ку. Святвечір. Пісні страви, риба, капуста тушена і 
пиріжки з капустою, кутя з ячменю. Свекор несе обе-

ремок сіна, він ставе і кутю, снопик там невеличкий у 
нас стояв, стрічечкою перев’язаний, після жнив ста-
вили. Пекли білий хліб. Озвар – шо було у садку, все 
там – і яблучка, і  грушка, і  сливка. Варили в новому 
горщику і озвар, і кутю. Новою покришкою накрива-
ли. Свекор брав перший кутю. Пироги печуть з маком, 
з квасолею, [готують] борщ, рибу, кисіль. То ж вечерю 
носили, а на другий день ідемо ми до родичів, обійде-
мо, і  до нас сходилися брати, сестри, вони всі у нас, 
несуть нам конхвети, коржики – шо хто принесе. [...] 
Мама [пекла] пироги з капустою, з сливами (у нас був 
сливник). [Страви:] узвар, груші варені, кутя, квасо-
ля, юшка з рибкою, риба, сім’яна олія, на ній посма-
жили рибку. З  м’ясом пирогів напекли  – не дадут, 
в  горщик, вони їх  смальчиком помазали, рушником 
обкутали, в піч поставили, як витягнули – як пушок. 
Риба на Святвечір – просіл, а ше ж пироги з груша-
ми – пісні. Кутя – яшна. Ячмінь провіяли, висушили, 
побризкали, іди на ступу, товчеш  – кутя настояща. 
Яшна кутя, добра така, як звариш, туди мачку, сахар-
ку. Товкли ячмінь в ступі, а варили в горщику, горщик 
новенький і на озвар, і на кутю – на озвар більший, 
а на кутю менший. Узваром заливали кутю. На поку-
ті ночувала кутя і узвар, тоді з покутя брали кутю у 
миску і узваром заливали, і медку вкинули. Лампадка 
горить, молилися. Оце ввечері зварили узвар, зварили 
кутю, пироги нескоромні, а рано: «Михайле, Михай-
ле!» – «Що таке?» – «Вставай кутю став». Чую, батько 
каже: «Узвар – на базар, а кутя – на покуття». Батько 
ніс і кутю, і узвар, і пироги пісні. Звечора постелили 
сіна таке, як кубло, це вже завтра перву кутю ставили, 
горщок новенький, і з узваром – новенький, на столі, 
на покуті, де образи стоять. У кожній хаті глечик ве-
ликий такий, як тиква, і там варена – кладуть і стрюк, 
перець і все, така чарочка, ага, побули там, ходімте 
до батька хрещеного, і  там таке саме, давали яблуч-
ко, грушу варену ото дадуть, багаті купували «бариш-
ні», «коники» давали вечірникам. Положили мама з 
таким пиріг, з таким пиріг, з таким пиріг, а посеред-
ині – озвар, кутя. Пішли до хрещеної матері, прихо-
димо, мама забирає все, а свого положила. Прийшли 
від хрещених і начинаєм вечерять. Сів батько первий, 
перехрестився, взяв ложку [куті], з’їв: «Сідайте». Сі-
даємо. Згадували покійних, казав: «Приходьте вече-
ряти». Сідають вечерять, щоб була на кожному нова 
сорочина полотняна. Все пісне! Кутя, пісний борщ, 
пісний суп з квасолею, пироги з квасолею, з капустою, 
з ягідками, озвар, юшечка, рибка. Повечеряли – лягай-
те спати. Різдво. Ми ждемо батька й матір – їсти вже 
хочем. Приходять з церкви, і обідаємо. Як прийдуть 
з церкви, витягают борщ, витягают до борщу. Як за-
кололи порося, а там хвіст є. Оце мама ріже локши-
ну – хвіст кипить. Це до борщу локшина з хвостиком. 
Такий той борщ добрий у печі кришечкою накритий. 
На Новий рік найбільше напікали пиріжків. Масни-
ця. Було збираються жінки, варять вареники. На Мас-
ницю просієш гречане борошно, тепер  – сировотка, 
а раніше – вода, сода. Оце миска череп’яна, вона на-
лила води, сипе муку, посолила, колоте і місе ложкою, 
і тоді вмоча вона в гречану ж муку руки, і тоді бере оце 
кісто [тісто], розплескала вареничку, положила сир і 
зліпля, зліпля тоді отак, отак, і цей вареник получився 
довгий, великі вареники. У кого ж корова є, то варе-
ники у маслі плавають, то горщок унесли масла, бери 
скільки тобі треба. Варили, дивились, щоб гарно зва-
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Я  не скажу, скіки із чого брали, а  даже казали, шоби 
крижовнику, кущ, накладали податки, шоб не було. ВиІкрижовнику, кущ, накладали податки, шоб не було. Ви
рубували і оброкоси, і сливи. [Культивували]: і  смороІрубували і оброкоси, і сливи. [Культивували]: і  сморо
дина була, і  терен, і  сливи, й  вишні, оброкоси. Чорна Ідина була, і  терен, і  сливи, й  вишні, оброкоси. Чорна 
[смородина]. І красна є. В мене не було красної, а чорна І[смородина]. І красна є. В мене не було красної, а чорна 
була. Білої не було в мене. [Як називається біла, червона Ібула. Білої не було в мене. [Як називається біла, червона 
смородина?] Так і кажуть. [«Порічки» не кажуть?] КаІсмородина?] Так і кажуть. [«Порічки» не кажуть?] Ка
жуть «порічки», так то ж отдєльно. Таке як смородина, Іжуть «порічки», так то ж отдєльно. Таке як смородина, 
тіки дрібніше, я вам не скажу. В мене не було порічки. Ітіки дрібніше, я вам не скажу. В мене не було порічки. 
Смородина була скрещона з крижовником [«йошта»].ІСмородина була скрещона з крижовником [«йошта»].
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мату немає, то вони цілий баклажан [помідор] взяли, 
на тертушку потерли, пережарили, і хароший кисленьМна тертушку потерли, пережарили, і хароший кислень-М-
кий [борщ]. [Чи обкладали податками плодові дерева?] Мкий [борщ]. [Чи обкладали податками плодові дерева?] 
Я  не скажу, скіки із чого брали, а  даже казали, шоби МЯ  не скажу, скіки із чого брали, а  даже казали, шоби 
крижовнику, кущ, накладали податки, шоб не було. ВиМкрижовнику, кущ, накладали податки, шоб не було. Ви-М-
рубували і оброкоси, і сливи. [Культивували]: і  смороМрубували і оброкоси, і сливи. [Культивували]: і  сморо-М-
дина була, і  терен, і  сливи, й  вишні, оброкоси. Чорна Мдина була, і  терен, і  сливи, й  вишні, оброкоси. Чорна 
[смородина]. І красна є. В мене не було красної, а чорна М[смородина]. І красна є. В мене не було красної, а чорна 
була. Білої не було в мене. [Як називається біла, червона Мбула. Білої не було в мене. [Як називається біла, червона 
смородина?] Так і кажуть. [«Порічки» не кажуть?] КаМсмородина?] Так і кажуть. [«Порічки» не кажуть?] Ка
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до батька хрещеного, і  там таке саме, давали яблуч
ко, грушу варену ото дадуть, багаті купували «баришМко, грушу варену ото дадуть, багаті купували «бариш
ні», «коники» давали вечірникам. Положили мама з Мні», «коники» давали вечірникам. Положили мама з 
таким пиріг, з таким пиріг, з таким пиріг, а посередМтаким пиріг, з таким пиріг, з таким пиріг, а посеред

Фвона скоріше грала, сахарю ложечку, він тоді скоріше Фвона скоріше грала, сахарю ложечку, він тоді скоріше 
закисає, і – сирівець. Сирівець у борщ, а закрашували – Фзакисає, і – сирівець. Сирівець у борщ, а закрашували – 
морквину пережарять, бурячок пережарять. Квасили й Фморквину пережарять, бурячок пережарять. Квасили й 
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кутю, пироги нескоромні, а рано: «Михайле, Михай
ле!» – «Що таке?» – «Вставай кутю став». Чую, батько Фле!» – «Що таке?» – «Вставай кутю став». Чую, батько 
каже: «Узвар – на базар, а кутя – на покуття». Батько Фкаже: «Узвар – на базар, а кутя – на покуття». Батько 
ніс і кутю, і узвар, і пироги пісні. Звечора постелили Фніс і кутю, і узвар, і пироги пісні. Звечора постелили 
сіна таке, як кубло, це вже завтра перву кутю ставили, Фсіна таке, як кубло, це вже завтра перву кутю ставили, 
горщок новенький, і з узваром – новенький, на столі, Фгорщок новенький, і з узваром – новенький, на столі, 
на покуті, де образи стоять. У кожній хаті глечик веФна покуті, де образи стоять. У кожній хаті глечик ве
ликий такий, як тиква, і там варена – кладуть і стрюк, Фликий такий, як тиква, і там варена – кладуть і стрюк, 
перець і все, така чарочка, ага, побули там, ходімте Фперець і все, така чарочка, ага, побули там, ходімте 
до батька хрещеного, і  там таке саме, давали яблучФдо батька хрещеного, і  там таке саме, давали яблуч
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Яшна кутя, добра така, як звариш, туди мачку, сахар
ку. Товкли ячмінь в ступі, а варили в горщику, горщик Еку. Товкли ячмінь в ступі, а варили в горщику, горщик 
новенький і на озвар, і на кутю – на озвар більший, Еновенький і на озвар, і на кутю – на озвар більший, Еа на кутю менший. Узваром заливали кутю. На покуЕа на кутю менший. Узваром заливали кутю. На поку
ті ночувала кутя і узвар, тоді з покутя брали кутю у Еті ночувала кутя і узвар, тоді з покутя брали кутю у 
миску і узваром заливали, і медку вкинули. Лампадка Емиску і узваром заливали, і медку вкинули. Лампадка 
горить, молилися. Оце ввечері зварили узвар, зварили Егорить, молилися. Оце ввечері зварили узвар, зварили 
кутю, пироги нескоромні, а рано: «Михайле, МихайЕкутю, пироги нескоромні, а рано: «Михайле, Михай
ле!» – «Що таке?» – «Вставай кутю став». Чую, батько Еле!» – «Що таке?» – «Вставай кутю став». Чую, батько 
каже: «Узвар – на базар, а кутя – на покуття». Батько Екаже: «Узвар – на базар, а кутя – на покуття». Батько 
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рились. А  добрі вареники гречані, та куди тим пше-
ничним! Сметана роблена, чогось раніше збираної не 
дуже понімали. Глечик оце зроблять в печі і на холод. 
Кип’ятили молоко у печі, кипить і кипить, зробилася 
шкурка така червона, добра, витягли, воно вже холоне, 
бере баба глечик, бере вершкову сметану, тоді молоко 
чуть тепленьке, шкурка така червона, гарна, улила мо-
локо у глечик, там сметана вершкова, ми ж нею підро-
бляєм, тоді вона влила молоко, чуть неповне. Бере ту 
шкурку, зверху положила, посунула під піч, накрила. 
Завтра вранці баба встає, тягне той глечик з печі, за-
стромила ложку – держак, вже ж не молоко, виносе на 
холод, захолоне. Наварили вареників і вносять ту сме-
тану роблену, а добра, оце б усі їли, аби була. [...] На 
Масницю приходили куми, якась кума пригласила, не 
в кожного була корова: «Приходьте, будемо вареники 
їсти, приходьте ж, завтра Масляна». Збираються і спі-
вають жінки. Співали, п’ють варену. Тиква така. Кри-
шечка, було варять озвар, зварили, юшка там, перець 
пахущий. «Кума, витягай варену з печі!» Вона тепла, 
сходились і пили. Наливки не було, сахару ж не було. 
Вишні були сушені, сливи сушені, кисіль варили.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Було 
бублики бабуся до Сорока святих поробе. Ото замі-
се, поробе їх, тоді вари, а тоді на дощечку склада і в 
піч, щоб вони зарум’янилися, спеклися. Їмо було, хто 
прийде, дають. На Сорок святих бабуся обов’язково 
сорок бубликів пече. Такі самі тільки більші, товсті-
ші, та пахущі, всі їдять. Сорок пампух пекли, давали 
людям коло церкви. Середохресна. «Хрести» пекли, 
а як їхали на поле сіяти, і «хрест» бере, на полі похрес-
тив «хрестом» і почав сіяти, «хрест» той там з’їдали. 
Пекли бублики, пампушки  – все пісне. Паски. Як у 
кого піч низенька, у  нас була висока піч. Накупили 
череп’яних тазків. Як посадять паску, отака заввишки, 
то як почнуть у піч лізти, перевертають, як витягне, 
а вона, як пух. Оце смальцем вимазали хорошо, в печі 
топиться, черінь теплий на печі, на піч, накрили руш-
ником. «Ану подивись, чи вже сходять». Лізу на піч, 
подаю мамі з печі на припічок паски, вони до верху 
підійшли. Тіки витягли, помазали яйцем, у  мисочці 
білок, бовтаєш цілий вечір, сахар, помазав, присипав, 
щоб стояла. Усі  зразу з тазків витягати. Тоді як ви-
трусили її з того тазка, поставили на столі, помазали 
білком. Оце заставляють – ложкою човгаєш і човгаєш, 
поки стане таке, як тепер міксером, посипав червоним 
пшінцем.  [...] Учиняй, бери дріжджі, є  молоко, є  си-
роватка. На молоці буде туга  паска. Перевари сиро-
ватку і розробляй сироваткою. Розчинила  – запарку 
запарят, підкладут, воно зійде – розчинили, підбили,  
це вже яйця, там всякі пахощі замісили, воно сходе. 
 Зійшло, витягают з макітри – на стіл.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Були плетені  – це на посвячене. 
В  суботу ввечері перед Великоднем, як свиняку було 
заколять к Різдву, з ринки залита смальцем, витягають 
ковбасу, поклали паску у кошик, тоді ковбасу, там мис-
ка, спеціально держиться для Великодня. У суботу Ве-
ликодну ставили паску, ковбасу, часточку сала кругом 
паски виложили крашанками, вергун, «орішок». Паски 
у нас були високі. [...] Як говіют, вони йдут до церкви, 
дід несе той мішок з бубликами, і баба йде з корзиною. 
Тоді ж, Боже сохрани, щоб дитина не поговіла, старі 
щоб не поговіли, як не поговів, так попа привезут, щоб 
одговілися, це тоді не людина, а звір якийсь.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО 
ЦИК ЛУ Маковія. Маковики пекли, несли святити до 
церкви, таке, як ото медяники. А дома пекли корж на 
воді, товстенький корж. Як у кого є мед, а  як нема, 
дає мені риночку, потерла мак. Тоді переварили воду, 
перемішали мак з водою, мед, наламали коржа того, 
сідайте тьопайте. Пекли [коржі]. Пшенишна мука, як 
є трошки підситок густіший, так підсієм. Замісили на 
воді, товстенько розкачали, несолоний, у  піч, а  він 
сам по собі піднявся, аж почервонів. Батько тре мак. 
Мама бере череп’яну миску, опішнянська така черво-
на, ламає корж на кусочки, з маком, з медом. Сахару 
не було. Поїли пісненький борщ, а тоді коржі...

ПОСТУВАННЯ Великий піст. Мама не переносила ци-
булю. Бабуся на Жилавий понеділок пече пампушки, 
а  мама ж цибулі не їла, то бабуся натовче часнику, 
олії, і ото порваті пампушки, попідтрушує, і їмо, до-
брі були оті пампушки, я і тепер їх роблю і згадую. [...] 
Великий піст. Хрін, огірок, картопля, більше нічого. 
Оце мама зварить картошку «в мундєрах», натре хро-
ну, квас червоний, бери корж ламай, мочай у хрін, 
а він – аж сльози потекли, наїлися, а цей корж нази-
вався «жиляник». Він такий смачний. [...] Їли борщ з 
квасолькою, може, яка рибинка на борщ, олія сім’яна, 
картошка, суп такий, шо сам себе бачиш – така юшка. 
Бублики. До церкви носили, як говіли. Запарили за-
парку, вона висходилась, зійшла вона гарно, тепер цю 
запарку місять, крутенько. Кипит окріп. Кидає бу-
блики в окріп, вони киплять. Це було, жили дід і баба, 
топлять, витягли жар, з печі вимели, віником замели, 
віничок з рижію, баба кладе на весло, що біля човна, 
цих бубликів, витягла з окропу і  понесла, посунула, 
посунула, посунула, вони вже печуться, тоді знов, дід 
коло печі, там яке перевернулося, дід налаштував, 
баба несе знов, і це було так вони напікають, по ко-
пійочці, по півкопійки продавали  – бублишниця ця 
жінка. Було й мачком потрусила. Добрі були. Хмелем 
пахнуть.

ХЛІБ Хліб житній більше пекли, це пшеничний  – на 
святки. Сито було, підсіваю, це  борошно було на 
Паску, на святки пироги пекли, сито дуже густе, хліб 
був гарний. Була у нас діжа, оце ми вчиняли, сім’я 
була велика – одинадцять душ, і всі в одній хаті по-
міщались. Оце я вчиняю, заколочу на сироватці, а на 
воді більше пекли житній хліб. Діжа дерев’яна, хоть 
макітра, запарила запарку, підложила, вона зійшла, 
увечері вчиняй. Учинила на воді, поставила на піч, 
накрили, воно зійшло.  [...] Гречаний хліб. Лопата 
дерев’яна. Учинять житнім хліб, вносять пшеничного 
і гречаного найбільше, м’яко місять. Капустяне листя 
стелиш на лопату, зняв з горища, вніс, він у хаті вроді 
відійшов, на лопату  – лист, набрав жменями тіста і 
на той листок, і прямо в піч (його не виробите, воно 
м’якеньке, гречане), а як витягнут, яка пахуща хліби-
на, вона шерстка, а хто любить часник, то ото як на-
труть. [...] Житній. У мами були глибокі тарілки, і на 
сковородах пекли, застеляют рушником оті мисочки, 
викачують тісто і кладуть у ті мисочки. Воно зійшло. 
Перед тим шо садити в піч, витягають з мисочки на 
сковороду, на рогач – сковороду і в піч – три, чотири 
сковороди. І  на капустяному листі пекли. Крутень-
ко на житній хліб місити треба, витягли, водичкою 
примазали, з печі як витягли, а він блищить і хлібом 
житнім пахне. Пірцем або на руку водички та помила, 
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прийде, дають. На Сорок святих бабуся обов’язково 
сорок бубликів пече. Такі самі тільки більші, товсті Фсорок бубликів пече. Такі самі тільки більші, товсті- Ф-
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парку, вона висходилась, зійшла вона гарно, тепер цю 
запарку місять, крутенько. Кипит окріп. Кидає буФзапарку місять, крутенько. Кипит окріп. Кидає бу
блики в окріп, вони киплять. Це було, жили дід і баба, Фблики в окріп, вони киплять. Це було, жили дід і баба, 
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рушником накрила, він одійде, добрий тоді хліб. Учи-
няють, викачують [місять], на сковороді підійшло, і в 
піч, це вже я так пекла. А тоді як витягли, як пекли на 
листу, він пахне капустяним листям. Хлібинка така, 
як оріх, шкоринка така пахуща та добра. Пшеничний 
хліб так само вчиняється, на воді. [...] Пампушки – до 
борщу. Дріжджі. Кипить окріп, укинули хміль, хай він 
покипит, та оце як хміль свіжий та пахущий. Хміль 
процідила і зробила запарку – насипала у макітру бо-
рошна і з горшка влила хміль – це запарка, вихололо, 
а тоді вона замісила крутенько і робить бублики. На 
хмелеві бубликі. Ото як воно вихололо, вона його за-
місила, і пахне.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Страви на щодень: і борщ ва-
рила, і капусняк варила, було в піч як насуне. Ото шар 
буряка, шар гарбуза, спечеться, і ото я цілий день їм. 
Тоді ми здоровіші були, чим наші діти. Робила бабуся 
моя і квашу, і квашанку робила. А як робе квашу, то 
було казала: «Не рипайтеся, не ходіть». Житнє борош-
но запускає, як запарку робе. Заварює вишню [гілки] 
і ото було робить, якось там паре і чимось підкладає, 
вона грає, а тоді варе груші чи сливи і кида туди, і ото 
їмо. Бузинник варила бабуся. Варе бузину оце, а тоді 
як звариться, вона борошенця засипає  – розмішує, 
розмішує, і воно таке виходе, як кисіль. Галушки гре-
чані м’якенько роблять, місять отак, соди кладуть, 
на воді роблять, ложкою беруть і кидають в окріп. 
А було такі галушки пшеничні зроблять і не ріжуть, 
а отак рвуть і кидають в окріп, називалися «рвані га-
лушки», зажарювали салом, у мене, наприклад, мама 
цибулі не їла, то саме сало. Гарбуз у чавуні пекли у 
печі. «Орішки» на Святки, на празники пекли. Пше-
ничне борошно і олійки трошки, і  яєчко шоб було, 
і  сметанки трошки. Запарка ж париться, вчинялася, 
місилася, тоді  витягаєш лист, мажеш лист, крутиш 
малесенькі такі пампушечки, поклав рядок,  пірцем 
перемазав, тоді другий кладеш, вони підходять, тоді 
ставиш у піч, а як витягли з печі, примазуєш яйцем 
і сахарком притрушуєш.  [...] Я  пекла пироги. Пиро-
ги селянські: дріжджі 50 г. Півпачечки хвате. Підбий 
дріжджі, вже повна чашечка, а тепер переварити си-
роватку, трошки води, тоді учини, воно бистро зі-
йшло, підбий, чим ти більше будеш підбивати, ще бу-
дуть пухкіші. Яєць, сахару багато – тож погано, солі, 
сметани, масличка не треба багато, по ложечці, а тоді, 
як місите, щоб м’якеньке. Пір’ям помазала. Начин-
ка – з м’ясом і з капустою. Олії небагато, як місиш. Як 
витягнеш, а вони як чорнобривці стоять, гарні-гарні. 
Шоб блистіли, перед тим як садити, помастити. Як 
пушок.  [...] Коржики.  Вариться солодкий буряк, на-
варили юшки, замісили, розколотили, а тоді стаканом 
видавили, пірцем водичкою примочили солоденькою. 
Вергуни варили – до Різдва не дадуть. [Перед Різдвом 
і Великоднем]. Місят тісто, пшенишне борошно, у ко-
мірчині у ночовки просіяли на підситочок густіший. 
Замісила тісто – ночовочки такі невеликі, прісне тісто 
на воді. Тоді на стіл, покачала, як хлібина, рве малень-
кий кусочок, качає довго, аж чуть не світиться, тоді 
ріже такі лєнти, ріже кусочками, прорізала дірочку, 
отуди встромила, кида в смалець, смалець гарячий, 
на вогні, у печі скільки разів кида і склада у макітру, 
прохоложає. Було мама як напечуть, ми на печі, давай 
украдемо. Мама накрили рушником макітру, і не за-
ймем. Завтра пішли на Різдво до церкви, одбули церк-

ву, прийшли, тоді вже їли.  [...] Галушки були з про-
стого помелу пухкі, трошки ж висівочок попада туди, 
і вони пухкі були, три штуки як з’їси та з сальцем – 
наївся. Борщ. Рано на Різдво борщ мама зварила з 
м’ясом, локшину до борщу. Прийшли батьки з церк-
ви, витягла мати з печі борщ – пахущий. [...] Постави-
ли його [борщ] в горщику, укинули м’яса – реберця, 
бурячок порізали, з квасу витягли, поставили в піч, 
накрили кришечкою, кинули ж картошку. А капусти 
не було, капусту шаткували і їли, а в борщ не клали. 
Чого – не знаю, а тепер, як немає капусти, нема бор-
щу. [...] Прийшли батьки з церкви, пообідали з одної 
миски.  [...] А як борщ пісний варили, з квасолькою, 
затруть пшінцем, перчику вкинуть. Закололи [сви-
ню] к Різдву, кладут у мішок сало, з окосту [задньої 
частини] витягают кістку, присолили, м’ясо [окорок] 
поштрикали ножом, положили на сало, тоді салом до 
краю мішка, зв’язали і на горище, а тоді перед весною, 
щоб сало не старіло, засиплять житнім борошном, як 
береш на роботу, то шоб було сало свіженьке. Як не 
жили, а к Різдву поросятко держали... Моя свекруха 
так таку добру квашу робила. Оце горщик опішнян-
ський налила води, ріже гілочок вишневих, ставе в 
печі, воно кипит, закипіло, вицідила в макітру, тепер 
наливає в горщик води, ставе в піч, щоб закипіла. 
У макітру борошна гречаного і колоте, така вона не-
густа, заколотила, у  печі витопилося, на печі поста-
вила, умотала в кодрю, накрила зверху подушкою, 
і воно там стоїт, і до вечора гра. Увечері топить у печі 
і ставить цю квашу, шоб вона кипіла, ягідок, терник, 
як є в кого, кидають, воно кипить. Витягають з печі, 
і їмо. Для желудка добра. Одні тут приїжджали літом 
до Псла віддихати, а в нього живіт болів, а жили вони 
у одних діда з бабою, так він як поїв тої кваші місяць, 
то став, як бик. Оце вам чесно кажу. А добра кваша 
їсти.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Трійця  – Зелена 
неділя. Свята неділя. Поминали у цей день. Давали 
людям у кого що є – пиріжечки, «орішки», ото таке.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ У кого дитина вмерла, до Спаса 
мати не їла [яблук], а вже як посвятять, тоді їла.  [...] 
Головосіка. Різати нічого не можна і борщу не варили, 
ножа в руки не брали...

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Медяники. Париться запарка, 
кидається багато перцю, як міситься тісто, пшенич-
не борошно замісили, зійшло, начинаєм робити. Як 
місим, перець гіркий і  багато і пахущого, розкотили 
корж, ріжим і маківкою потикаємо, тоді як витягнеш, 
а він так пахне, і такі добрі. Воно ж і сходе, як замі-
симо. Медяники тільки дають тим, хто приходить чи 
приїжджає на свайбу. А молода ходить з шишкою. Іде 
дружка, менші дружки з шишкою ідуть. А медяники, 
хто прийшов на свайбу: «А дайте-но медяника». Вино-
сять. Напікают багато. Добрі були медяники – пахущі, 
пухкі, солодкі.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ А  діжки з верби в погрібі. В  одній 
діжці стоїть квас – буряки наквашені, такий червоний 
та добрий. Стоїть діжечка квасу, кружечком накри-
та, це діжка  – огірки. Це капуста пошаткована після 
Покрови, накрита. У кого коровчина була, це цебрик, 
з верби цебрик – сир солоний. Оце свіжий сир, з по-
лотняної сорочки рукав, вона його зашила: висипала 
сир туди, кладе цю торбину на лаву, камінець поло-
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ставиш у піч, а як витягли з печі, примазуєш яйцем 

І
ставиш у піч, а як витягли з печі, примазуєш яйцем 
і сахарком притрушуєш.  [...] Я  пекла пироги. ПироІі сахарком притрушуєш.  [...] Я  пекла пироги. Пиро
ги селянські: дріжджі 50 г. Півпачечки хвате. Підбий Іги селянські: дріжджі 50 г. Півпачечки хвате. Підбий 
дріжджі, вже повна чашечка, а тепер переварити сиІдріжджі, вже повна чашечка, а тепер переварити си
роватку, трошки води, тоді учини, воно бистро зіІроватку, трошки води, тоді учини, воно бистро зі
йшло, підбий, чим ти більше будеш підбивати, ще буІйшло, підбий, чим ти більше будеш підбивати, ще бу
дуть пухкіші. Яєць, сахару багато – тож погано, солі, Ідуть пухкіші. Яєць, сахару багато – тож погано, солі, 
сметани, масличка не треба багато, по ложечці, а тоді, Ісметани, масличка не треба багато, по ложечці, а тоді, 
як місите, щоб м’якеньке. Пір’ям помазала. НачинІяк місите, щоб м’якеньке. Пір’ям помазала. Начин
ка – з м’ясом і з капустою. Олії небагато, як місиш. Як Іка – з м’ясом і з капустою. Олії небагато, як місиш. Як 
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лушки», зажарювали салом, у мене, наприклад, мама 

М
лушки», зажарювали салом, у мене, наприклад, мама 
цибулі не їла, то саме сало. Гарбуз у чавуні пекли у 
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цибулі не їла, то саме сало. Гарбуз у чавуні пекли у 
печі. «Орішки» на Святки, на празники пекли. Пше
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печі. «Орішки» на Святки, на празники пекли. Пше
ничне борошно і олійки трошки, і  яєчко шоб було, 
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ничне борошно і олійки трошки, і  яєчко шоб було, 
і  сметанки трошки. Запарка ж париться, вчинялася, 

М
і  сметанки трошки. Запарка ж париться, вчинялася, 
місилася, тоді  витягаєш лист, мажеш лист, крутиш 

М
місилася, тоді  витягаєш лист, мажеш лист, крутиш 
малесенькі такі пампушечки, поклав рядок,  пірцем Ммалесенькі такі пампушечки, поклав рядок,  пірцем 
перемазав, тоді другий кладеш, вони підходять, тоді Мперемазав, тоді другий кладеш, вони підходять, тоді 
ставиш у піч, а як витягли з печі, примазуєш яйцем Мставиш у піч, а як витягли з печі, примазуєш яйцем 
і сахарком притрушуєш.  [...] Я  пекла пироги. ПироМі сахарком притрушуєш.  [...] Я  пекла пироги. Пиро-М-
ги селянські: дріжджі 50 г. Півпачечки хвате. Підбий Мги селянські: дріжджі 50 г. Півпачечки хвате. Підбий 
дріжджі, вже повна чашечка, а тепер переварити сиМдріжджі, вже повна чашечка, а тепер переварити си
роватку, трошки води, тоді учини, воно бистро зіМроватку, трошки води, тоді учини, воно бистро зі
йшло, підбий, чим ти більше будеш підбивати, ще буМйшло, підбий, чим ти більше будеш підбивати, ще бу
дуть пухкіші. Яєць, сахару багато – тож погано, солі, Мдуть пухкіші. Яєць, сахару багато – тож погано, солі, 
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неділя. Свята неділя. Поминали у цей день. Давали Мнеділя. Свята неділя. Поминали у цей день. Давали 
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на воді роблять, ложкою беруть і кидають в окріп. 

Ф
на воді роблять, ложкою беруть і кидають в окріп. 
А було такі галушки пшеничні зроблять і не ріжуть, ФА було такі галушки пшеничні зроблять і не ріжуть, 
а отак рвуть і кидають в окріп, називалися «рвані га Фа отак рвуть і кидають в окріп, називалися «рвані га- Ф-
лушки», зажарювали салом, у мене, наприклад, мама Флушки», зажарювали салом, у мене, наприклад, мама 
цибулі не їла, то саме сало. Гарбуз у чавуні пекли у Фцибулі не їла, то саме сало. Гарбуз у чавуні пекли у 

ський налила води, ріже гілочок вишневих, ставе в 

Ф
ський налила води, ріже гілочок вишневих, ставе в 
печі, воно кипит, закипіло, вицідила в макітру, тепер 

Ф
печі, воно кипит, закипіло, вицідила в макітру, тепер 
наливає в горщик води, ставе в піч, щоб закипіла. 

Ф
наливає в горщик води, ставе в піч, щоб закипіла. 
У макітру борошна гречаного і колоте, така вона не

Ф
У макітру борошна гречаного і колоте, така вона не

Ф
густа, заколотила, у  печі витопилося, на печі поста

Ф
густа, заколотила, у  печі витопилося, на печі поста
вила, умотала в кодрю, накрила зверху подушкою, Фвила, умотала в кодрю, накрила зверху подушкою, 
і воно там стоїт, і до вечора гра. Увечері топить у печі Фі воно там стоїт, і до вечора гра. Увечері топить у печі 
і ставить цю квашу, шоб вона кипіла, ягідок, терник, Фі ставить цю квашу, шоб вона кипіла, ягідок, терник, 
як є в кого, кидають, воно кипить. Витягають з печі, Фяк є в кого, кидають, воно кипить. Витягають з печі, 
і їмо. Для желудка добра. Одні тут приїжджали літом Фі їмо. Для желудка добра. Одні тут приїжджали літом 
до Псла віддихати, а в нього живіт болів, а жили вони Фдо Псла віддихати, а в нього живіт болів, а жили вони 
у одних діда з бабою, так він як поїв тої кваші місяць, Фу одних діда з бабою, так він як поїв тої кваші місяць, Фто став, як бик. Оце вам чесно кажу. А добра кваша Фто став, як бик. Оце вам чесно кажу. А добра кваша 
їсти.Фїсти.
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краю мішка, зв’язали і на горище, а тоді перед весною, 

Е
краю мішка, зв’язали і на горище, а тоді перед весною, 
щоб сало не старіло, засиплять житнім борошном, як 

Е
щоб сало не старіло, засиплять житнім борошном, як 
береш на роботу, то шоб було сало свіженьке. Як не 

Е
береш на роботу, то шоб було сало свіженьке. Як не 
жили, а к Різдву поросятко держали... Моя свекруха 

Е
жили, а к Різдву поросятко держали... Моя свекруха 
так таку добру квашу робила. Оце горщик опішнянЕтак таку добру квашу робила. Оце горщик опішнян
ський налила води, ріже гілочок вишневих, ставе в Еський налила води, ріже гілочок вишневих, ставе в 
печі, воно кипит, закипіло, вицідила в макітру, тепер Епечі, воно кипит, закипіло, вицідила в макітру, тепер 
наливає в горщик води, ставе в піч, щоб закипіла. Еналиває в горщик води, ставе в піч, щоб закипіла. 
У макітру борошна гречаного і колоте, така вона неЕУ макітру борошна гречаного і колоте, така вона неЕгуста, заколотила, у  печі витопилося, на печі постаЕгуста, заколотила, у  печі витопилося, на печі поста
вила, умотала в кодрю, накрила зверху подушкою, Евила, умотала в кодрю, накрила зверху подушкою, 
і воно там стоїт, і до вечора гра. Увечері топить у печі Еі воно там стоїт, і до вечора гра. Увечері топить у печі 
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жила. Оддушений сир кладе у цебрик. Цей цебрик 
вона [жінка] – тряпочка з полотна, випрана, визоле-
на, біла – застелила дно. Посолила вона цей сир, і так 
вона робе, аж поки повен цебричок. І тоді зімує в по-
грібі. Як Масниця, витягають цебрик на холод, а  ще 
в погрібі це бричок масла, посолений, на вареники. 
На Масниці ці вареники так було допечуть. Масни-
ці тиждень. Вносить батько цей цебрик, він уже так 
заморозився. На холоді стоїть неділь дві. Батько вно-
сить цебрик, і надирають того сиру тим, що ложки ви-
довбують, пустило юшку, мама його в торбинку зда-
вила – варе вареники.

с. Великий Перевіз
Записала С. Щербань 20–29 вересня 2006 р.  

у с. Великий Перевіз Шишацького р-ну  
Полтавської обл.  

від В’юн Марії Іванівни, 1923 р. н., 
Хвариги Євдокії Семенівни, 1915 р. н., 
та Чуб Мартеї Олексіївни, 1946 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Молода]  як просила, то з двома 
дружками йшла, несли шишку. А  медяники пекли і 
тепер печуть, роздають на свадьбі. Різали тісто і макі-
вочкою вибивали квіточки...

ПОСУД, НАЧИННЯ У  миснику то ложки, то миски 
привозили з Опішнього й горшки... Був у нас стілець 
[столик], тоді бабуся витягала з печі хліб і складала 
на ньому хліб, а другий був стілець, біля якого ми сі-
дали їсти всі, круглий цей столик, і скільки було нас, 
стільки й стільчиків. Ото так ми жили. І обов’язково 
були череп’яні миски. У нас сім’я була велика, то одну 
миску у нас не ставили, а ставили дві миски, бо кож-
ний вечір  бабуся готувала гречані галушки.  [...] Тут 
ковганки, макітри і  риночки, а  одна риночка стояла 
з олією і з перцем, лишнього нічого не було. Горшки – 
великі, маленькі. Ступа у нас була, то ми в ній кутю 
товкли. Ходили до нас і люди в тій ступі товкти. Ступа 
та стояла у коморі. [...] Лава йшла до кінця, а там мис-
ник, вироблений різьбою, закривався дверима. Миски 
у миснику череп’яні, мальовані, їх привозили на ба-
зар з Опішнього, у кожній хаті були такі миски. Ото ж 
глечики стояли у тому миснику, невеличкі там стояли, 
були простіші мисники, полочки послані та й усе, но 
все рівно у кожного у цьому вуглі біля дверей проти 
печі стояв мисник, вода стояла тут у дерев’яному це-
берку, кухлі череп’яні, возили з Опішні. Весь посуд 
возили з Опішні. Стояла мисочка під столиком і для 
кота, помиї зливали у відро, а відро стояло під мис-
ником у кутку. Все було дерев’яне. Біля мисника стояв 
столик.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Картоплі тоді було мало, 
а  основна їжа  – борщ, каша, хліб, пиріжки і  затір-
ка, галушки. Бабуся замішувала гречані галушки на 
воді, варила суп картопляний, зажарювала його, замі-
шувала ці галушки і накидала в суп, великі галушки, 
ото така вечеря. Готовили ще затірку. Ночви для бо-
рошна, і ото бабуся насипає борошна трошечки, і отак 
рукою затірає, затірає, затірає, тоді кипить окріп, кар-
топля там кипить, вона кидає цю затірку.

ХЛІБ А як на святки пекли, то я знаю, шо бабуся в піч 
засувала по п’ять, по шість листиків пиріжків, а хліб – 
на капустяному листі. Дід нарізав, насуше його, ото на 

капустяному листу ми всігда пекли. Помню, як сьогод-
ні, бабуся змоче листочок, а тоді на нього саде хлібину, 
на лопату. Бабуся ті листочки, як утром внесе в хату, 
ото трошки побризкає їх, шоб вони трошки відійшли, 
а тоді хліб вона посадила на листочок на лопату і в піч. 
Дуже рано нас привчила місить, пекти.  [...] Житній 
хліб. Бере бабуся борошно житнє і звечора запарює 
запарку, запарила запарку, тоді ноччю вона встає під-
ливає запарку. Не раз, а два або три рази ноччю підли-
ває запарку ту потрошки водичкою. Запарювала муку 
гарячою водою і поставила, через врем’я вона встава-
ла і підливала водички, піділлє раз, піділлє другий раз, 
а тоді вже дріжджі вона клала. Дріжджі і картопляні 
робили. Оставляли тісто, підложе те тісто, і воно бро-
де, тоді вона устає підіб’є його – добаве туди сироват-
ки, муки і підбиває дерев’яною ложкою, і ложка там, 
і ото вона підбила, і тоді воно ше постоє трошки, і місе, 
замісила, шоб хліб не був крутий. Виробляли круглий 
хліб і пекли на листі на капустяному. Ото вона виро-
бе, з руки на руку перекладала, змочувала руки водою, 
а як була олійка, то олійкою. Клала на той стілець, шо 
під мисником стояв, постелила рушник, клала оцей 
хліб. І цей хліб висходювався, а тоді листок на лопату 
ложе і бере хлібину, і посуває в піч, «шур» у піч. Було 
каже: «Ой, сьогодні піч біла, підожду». Піч біла – зна-
чить напалила хорошо. «Трошки, мабуть, підожду, 
хай трошки вихолоне». І ото розгорне вона в печі той 
жар, топили дровами, і ото тоді вона пекла той хліб, 
затуляє заслінкою і через врем’я вже поглядає на хліб 
або мені кричить: «Біжи поглянь на хліб». Прибігаю 
і докладаю: «Бабу, хліб уже засмаг». А як не присмаг, 
то жаром обгортає його, він присмагне. Хвилин со-
рок ото він сидить у печі, тоді вона прийшла подиви-
лася, а як витяга, отак постукає його, він легенький, 
а коли носом пробувала: як не пектиме, значить хліб 
готовий. Витягає з печі лопатою, тоді вона витягне і 
листок витягне – під піч, а хліб – на столик, застіляє 
його і складає хліб, і зверху рукою змочувала водою, 
накриє, накривала вона чогось дуже – зверху полотен-
цем, а тоді ще чимось товстеньким. [...] І пшеничний 
хліб так само. Парили запарку обов’язково, не так, як 
тепер, раз замісив та й все. І я довго пекла на запар-
ці хліб. Запарка. Звечора закип’ятять воду, у макітру 
сиплять небагато муки, ллють воду, прямо кип’ячу, 
гарячу у цю муку і дерев’яною ложкою замішують. 
Замісили і накрили, тоді вихололо, і  начинає бабуся 
підбивать, раз підбила  – водички влила тепленької, 
розколотила дужче, тоді через час-другий [ще] раз 
підбила, тоді вже кладе вона це тісто, що лишають у 
діжі, чи дріжжі і підливає сироваткою, там уже його 
стає багатенько. Оце воно пограло часів три-чотири, 
а тоді вона аж місить. Вчиняли і на воді, без сироват-
ки, всяк було. Складали хліб на полицю і на тій полиці 
накривали рушничком, ті ж ночви там стояли, а далі 
хліб лежав. На три дні пекли, сім’я була велика.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Найбільше варили пшоняну 
кашу. А завжди на обід була каша. А то бабуся попа-
ре пшоно, а тоді бере риночку і макогін і макогоном 
потерла разів стіки, і воно зразу, як молоко. Як варе 
борщ, то цим заправляла. Бабуся моя дуже часто пе-
кла пиріжки з квасолею, із картоплею, і сметанка у нас 
була до пиріжечків, молоко було, весь час ми держали 
корову. А хліб тоже пекли два рази в тиждень, тоді і 
пироги пекли.
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у с. Яреськи Шишацького р-ну Полтавської обл.  

від Третяк Надії Михайлівни, 1914 р. н., 
та Тищенка Івана Петровича, 1933 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Свят-
вечір. Пісний борщ, оселедець, помідор, огірок. Сіно 
у кутку, там кутя і озвар. На Різдво у хаті. На столі – 
сіно пахуще, чебрець шоб там був, кутя, узвар, горш-
ки опішнянські. Хлібина, пиріжки напечуть. Рибка 
була на Святвечір, в куточку снопик невеличкий. По-
сівальники посівали... На Новий рік напікали багато 
пирогів – ночви. А хліб пекли житній, яшний, греча-
ний. Масниця. Вареники варили, і сметана ж була.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ На Святвечір вечірники 
носили вечерю і до сусідів. Несли озвар, кутю, пиріж-
ки, а нам давали на обмєн те саме. Більш не клали, як 

три пиріжки  – Бог любе трійцю. Особенно із капус-
тою пироги, з грушами. Мед давали, у мого хрещеного 
батька були бджоли, то і ложками мед їли, і стільник 
їли. Колядники ходили колядувати, і оце давали [їм] 
хліб – хлібину. Колядники – хлопці, дівчата, звізду не-
сли. Перед вечором ходили. Міхоноша носив, а  тоді 
ділилися хлібом.

ПОСТУВАННЯ Великий піст. Хто не їв цілий піст, а хто 
один тиждень, поки одговіється, піде до  церкви, 
а тоді вже їли. На страсті йшли, з свічечками, з церк-
ви йшли – свічка горіла, аж із церкви, додому свічка 
горіла. Середа і п’ятниця – абсолютно нічого скором-
ного не їли, тільки пісне. І рибки – ні. А дітям дава-
ли, дітям молоко давали. Якщо в кого важка робота, 
наприклад, тато покійний ковалем був, то було, що й 
кусочок сала з’їсть  – тяжка робота була. А  старі ре-
лігійні люди дотримувалися, старі виконували тільки 
домашню роботу... 
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ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Білоберіжжя
Записала С. Маховська 8 жовтня 2011 р.  

у с. Білоберіжжя Дубенського р-ну Рівненської обл.  
від Кіслашко Ольги Якимівни, 1916 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  На 
Різдво робили кутю. Пшеницю товкли, висівали, вона 
така чиста, гарна. Варили, товкли мак, і цьо була кутя. 
А крім куті, робили горох або пасолю, таке як пюре.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Великдень [печуть] паску, красять яїчка, тушать ка-
пусту, печуть ковбасу. [Яйця] красять в разних фарбах 
або просто в цибулинні. Цибулиння, воно не пристає 
до рук, і  в цибулинні красять, варать його так. Пас-
ки обично круглі, невеличкі, такі як бабочки, печуть 
із хрестиком посередині, з  тіста хрестик. І  таке було 
пшоно крашене, продавалось. Воно з тіста таке пшоно 
разного цвєта. І тим пшоном посипали зверху паску. 
Пекли звичайний хліб, а те, шо їм посипали, воно було 
сухе, і зберігалось так воно.

ПОМИНКИ На поминках варили горох обізатєльно, як 
пюре. Так заведено. І тепер варать цей горох. А послє 
цього разні продукти дають уже. Коливо обізатєльно, 
в нас коливо є. Як ідуть до церкви, несуть хліб і несуть 
коливо. Коливо з пшениці чи з рису, і  над ним слу-
житься. Послє підходять люди, його потрошку пробу-
ють, те коливо. Оце як поминають.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Як така була велика сім’я, то 
ставила мати дві великі миски картопель з лушпайка-
ми на стіл, бо їх же велика сім’я, і миску гурків з капус-
тою. Оцьо така була їжа. А чаїв ніхто ніколи не робив, 
хіба якійсь компот або по півкружки кисляку. То жили 
люди бідно, дико так.  [...] [М’ясо яких тварин раніше 
вживали в їжу?] Їли яке попадало. Тримали свині, всєг-
да свині тримали. Кормлять свиняку, потім її забива-
ють під Роздвом або перед Паскою. Ковбаси печуть, так 
гостюють. Робили кров’янку – кишка, начиняли біль-
шинство гречаною крупою із кров’ю. А пампушки, то 
такі робили. Печуть хліб, трошки пшеничної доміша-
ють, отдєльно скинуть, пшеничної домішають і таких 
пампушечок нароблять, і часником помастять. То і те-
пер так роблять. Деруни [готували]. Хліб робили чор-
ній, житній. Пекли в печі. Піроги з пасолею, з капус-
тою, з бураками. Бураки сікли дрібненько, смажили їх і 
добавляли сухі яблука, і так перемняли їх, вимісили ті 
бураки з тими яблуками, і таке пекли пироги. Або з тер-
ну дуже добре, бураки з терном. Смажать, сухий терен 

з цими бураками вимішають, да такі добрі пироги. Ква-
шу я мало помню, але їсти – їла. Куліш – це каша. Джур 
робилі з овсяної муки. Я мало вже помню цього, бо я 
була дуже мала, але його ставили, висівали муку, зако-
лочували, трохи прикисало, і варили його, і  їли його. 
Воно рідке таке, як суп. То мастили його олією з час-
ником. То це звався «джур». Варили кашу з молоком і 
варили з овощою, з ягодами з сухими. Пшоняна більше 
була, з проса. Гречка була. Гречку то мало вживали, бо 
вона не йшла до овощі. Ну не знаю, не варили гречки. 
Якшо моє мале дитинство, шо я мала, то налісників не 
було. Варили борщ червоний, капусняк. Капуста з боч-
ки, ріденька капуста. І тушили капусту тоже. А борщ 
з червоного бурака, картоплю, пасолю  – отакий був 
борщ. Картоплі тушили, картоплі пекли з лушпайками 
і товкли. Отако трошки помастять там чим. Була тов-
чена картопля така і якийсь гурок чи просто помаще-
на капуста голією. [...] Голубці в нас начиняють, тепер 
то вже всяко: і лапшою, і разною крупою. Колись було 
більшонство пшоном.

НАПОЇ Квас робили. Навіть було мало в нас тут рані-
ше овощі, то з сухарів житніх робили квас. З молока 
кисляк до картопель був, сир робили, масло, сметана. 
Сметаною заправляли борщ, а  з сиром варили варе-
ники. [Чи варили раніше мед?] А мед, так. Мед роби-
ли з цукрового бурака. Наварать, насмажать бураків, 
щоб були аж червоні, і  той такий сік аж червоний. 
Його тако довго смажать, варать сік, він гусне, і цьо 
мед такий бураковий був. [Чи готували узвар?] Узвар, 
як то багато овощі. І  яблуко там, і  грушка-кислиця 
якась, дичка. Наварать і оцьо такий узвар. Горілки 
раньше ніхто не робив. Я не помню. Це вже я була та-
кою більшою, то вже робили горілку, розчиняли. Але 
я її не помню, як її розчиняли.

ДУБРОВИЦЬКИЙ РАЙОН
с. Великі Озера
Записала С. Маховська 7 жовтня 2011 р.  

у с. Великі Озера Дубровицького р-ну Рівненської обл. 
від Костюкевич Зінаїди Іванівни, 1923 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Чи 
готуєте на Різдво кутю?] А  кутю, купляємо таке, як 
воно зветься, перловка. У  магазині продається. Ко-
лісь свою товклі. [Чим заправляєте кутю?] Олієй і з 
цибулькою. А я тако заправляю, що і ізюм кидаю, із 
сахарєм. Таке пахнюче, таке роблять кутю. Хто як по 
своєму вкусу робить. 

ПОСТУВАННЯ У  пост можна зовсім не їсть. Як хто 
постіт, то і олії не можна їсть. Якшо строгій пост, я в 
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церкву ходю і знаю, шо якшо строгий пост, то і олії не 
можна їсти. Не можна і молока. Бульбіну, огурка, якшо 
шось там таке. Як свіжа капустіна, смажити не будеш, 
бо олії не можна. У  суботу, вівторок і неділю олію 
їдять. А якшо такий строгий пост, якшо батюшки, то 
вони її вобще не їдять. Рібі не можна їсті, молока не 
можна єсть, сала не можна. Вобще не можна. Не мож-
на їсти нічого.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Які 
страви готують на Великдень?] То молоді люди все го-
тують. А раніше колісь, як по-колішньому колісь було, 
стегно печоне, яйця крашені, паски на столі. Яйця 
красили в цибульніку. І паска, і стегно. [Паски круглі 
чи квадратні?] Хто як хоче. Колісь хто яких хоче. По-
колішньому робілі, то на ліст сажалі, то не було формі. 
На лісту дубовому колісь пеклі. Колісь вигребуть жар 
з печі, лісту дубового наберуть. Вікачала, вікачала, по-
ложила на той ліст, а така лопата була, і з тої лопати 
«гух!» туди – полетіла буханочка! У мене і лопата ще є.

ПОМИНКИ Зразу як заходять за столи, то дають хлєб 
рєзаний, медом политий, сахаром посипаний. Ето 
дають помянуть душу. Спочатку – «потапці» назива-
ються по-озерські, а в концє дають кашу і борщ. Якшо 
не пост, то борщ з м’ясом і каша, а як уже в пост, то 
каша з грібамі і борщ з грібамі. А  як вже тако не в 
пост, то каша така з молоком, з яйцями, пшоно. Яйця 
туди, масло туди, і з молоком каша така. І борщ тоже з 
пшоном, ми кажем «простий». Трошки бульби, трош-
ки пшона, туди м’яса, шоб плавав,  – і ото подають. 
Цукерки, печеня у концє. Залівне. А як вже на сорок 
день, то вже і «птічок» наготовлять. На поминання ку-
пляєм в магазині цукерки. Цукерками поминаєм.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Що ми їмо? Бульба. «Бульба в 
піч, бульба з печі, бульба в торбу да й на плечі». Хоч 
печона, хов варона. Варили з капусти, да квашену ка-
пусту. Да й голубці робили, да капусту пеклі. [Із чим 
роблять вареники?] І з бульбою, і з чим хочеш. Знаєш, 
шо у нас в перву очередь роблять тепера? Бульбу печем 
да сала нарєжем з цибулєю, да капусти напечем. Саме 
блюдо! Як ото вечера іде, я  їм наготовила, пальчики 
облізували. Чай з маліною наварімо. Ягоди чорниє. 
[Яку їжу у вас готують з борошна?] Хліб печем, деруни 
печем, перепечок печем. У нас пампушки роблять то з 
муки. Пампушки такі: сиру трохі да мукі, да пампушкі 
такі, в оліях. З молоком у нас варать галушки. Отако 
накачають, накачають да в жар з салом, як накрив, 
да розм’якнуть, їж і їсти хочеться. А  локшу теж лю-
блю, роблю. І колісь робіла, і мої батьки робілі. Яєць 
туди набій да трошки підсолі, борошно другого сорту, 
да розкатай його, да скруті, да і буде тобі локша. Да 
в кіп’яток кинула, хоч в молоко, хоч куди. Є лемішка. 
Як мука да молоко  – то лемішка. Та то трохи сиро-
ватки, то треба наварить лемішки. І «кваша» кажуть, 
і «лемішка» кажуть. То квашу треба робить, шоб воно 
заграла брага. Кваша тоже з мукі, гречана мука. [Які 
каші у вас раніше готували?] Ой, і гарбузову їли. Я її 
не їм. Гарбузова каша з пшоном і гречана. Як засунеш 
в пич, воно як стане, розомліє, пахне, і пальчики об-
ліжеш. [Чи готують борщ?] Аякже, борщ який хош. І з 
щавлєм борщ готуємо, і з капустою. І з свіжою капус-
тою. І з щавлем, ми кажем «борщ з щавлем». А з ка-
пустою, якщо варимо з кислою капустою, квашеною, 
то вже «кислий борщ». А як так з капустою, то кажем 

«солодкий борщ». Картопля, ляшечка, якщо є до-
бренька, з свініни чи з курятіни, буряк червоненький, 
морква, соус там. Зажаримо, шось так наріжем, ой! [...] 
Юшку з в’юнамі варімо, з грібамі. А тепер грібов нема. 
А і кулєшу, лісічок як наберем, як наварим кулєшу, то 
і пальчики обліжеш. Ну тепер нема. Трошки бульби, 
пшона трошки да лісічку туди тую. А  ще як заб’єм, 
свіжину робимо, кішкі ті, знаєш, такі довгі, да пере-
вернем, да з пшоном як наробим тих кишок. Куліш 
тоді об’єдєньє. Готують у нас і розсольник. Гурка ки-
даю солоного, трошкі пшона, трошкі бульби, трошкі 
моркві, добра костомаха туди, зажарка, цибулька. [Що 
раніше готували з капусти?] З капусти не лінуйся, що 
хоч роби. Натри капусти, туди перчику, туди мучки, 
туди яєчко, жар блінчики. [Чим начиняють голубці?] 
З рисом. М’ясо і рис. Соус туди ще треба. І капустя-
ний листочок. Цибулінка треба туди. Там шоб всяка 
сметанка була. 

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Чи готуєте холо-
дець?] То свині нема, а як є, то і холодець є. Холодець як 
навару, то пальчики оближеш. [М’ясо яких тварин у вас 
вживають?] Яких Бог подасть, таких і їмо. То в нас свіні-
на в першу очередь, то ще окорочка трохи берем, курку 
зарубаєм, якшо є. Індики у нас в Озерах люди держать 
по сто штук. [Чи їдять конину?] А хто буде коні їсти?! 
Як конь трохи заслабий, то вже здають. У нас в першу 
очередь ідуть птіца і свініна. Телятіну, хто держе теля-
та. [Які продукти роблять з молока?] Я  роблю масло, 
роблю сметана, сір, кисляк – «кехвір» як називається.

НАПОЇ А  кісєль  – хоть з клюкви, хоть з ягод. Хоть хо-
чеш – іди в магазін, купі кісєлю. Закип’яті, кіслоти кінь 
да і їж, сахар насипь. [Чи варили молочний кисіль?] 
У нас такого – ні. Я такого не люблю і не варю. Я сама 
роблю квас. Я квас робіла на свадьбі тако, на празніка. 
А  як я роблю квас? Пережарюю сахар, десять ложок, 
кидаю два лимони, ріжу, пачку кіслоти, два кілограми 
сахару – ето на десять літров, ну десь на п’ятнадцять, 
так пріблізітєльно, і пачку дрожей. І квас – пій і хочеть-
ся! Ще як довго постоїть, вип’єш, то ногами путаєш 
[сміється]. Я роблю в бітоні. Воно ще треба, шоб вода 
кіпячона, шоб не була сира. [Із  чого раніше готували 
чай?] Багон в лісі. Собі навариш да і не будеш кашлять. 
З  багну варілі, з  звєробою варілі. А  звіробой  – то од 
желудка. А багон – ето од кашлю. Чай такий, трошеч-
ки воно так пахне, жовтеньке. Нашо тобі іти в магазін 
куплять, іди по лісу он там нарві. І  матерінки. Коро-
че, люди колісь жилі природою! Я тепер не хочу його. 
У мене маліна така розцвіла, я насушила отакі [великі] 
гронки, вже другий год. Маліни насушила своєї і дікої. 
Той чай пий і хочеться. Медовуху – водку гнали. На ве-
сілля готували. У мене – нє, а в людей я пила. Так було в 
одної, три банки було меду, то нагнала. 

с. Залужжя
Записала С. Маховська 7 жовтня 2011 р.  

у с. Залужжя Дубровицького р-ну Рівненської обл.  
від Олексієвець Уляни Кузьмівни, 1935 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровая пекли у п’ятницю. І коро-
вая пеклі, так стараліся печи, шоб колі сажалі, вже ж 
таку старішу жінку клічуть, і шоб жінка була парна, 
не вдова, не покидченка. Вже тая жінка коровая місіт. 
Замісіт того коровая коровайниця. На той коровай 
збираліся коровайниці. Клікалі сусід трохи. Уже ідут, 
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уже того коровая намісять. Три пироги такії намісіва-
ют і вже його в одін складают. З трьох одін. І вже то 
чоловік шоб був парний і жонка. На чоловіка кажуть 
«староста». То всю свадьбу веде, то староста. [...] Ідуть 
на коровай [коровайниці], то несуть місу муки і кусок 
сала – колісь таке було. А в кого нема сала, беруть яєч-
ка кладут. [...] Та й вже сажають того коровая, музика 
грає, і  за тую лопату всі беруться, і  все так танцуют 
колом з лопатою.  [...] Коровай прикрашалі  – шишки 
такі робілі. Отрізалі з берези молодої такі шишки і їх 
окрутювалі у зіллє: барвінок, вересок. Такий, як іще 
без цвіте, обіривают. І берут красную ніткою то ті вже 
коровайниці збирають, і вже тії коровайниці станов-
ляться коло стола, і тако його крутят, крутят. І куче-
ряві такі одинадцять шишок робилі, і затикают в той 
коровай. Коровайці робилі на короваї. Або беруть 
стаканом. Стаканчика в муку мочають такого, така 
булочка вже, кожна квіточка. Робілі його [коровай] 
колісь у молодого, то тепер воно і в молодого, і в мо-
лодої. А колісь робілі в молодого, бо вун [він] вже їде 
з короваєм до молодої, а в молодої пироги є, хлібчики 
такі. У його такий красивий коровай був. [...] Може і 
впасть коровай. Я сама була на короваї, алє я не под-
ходіла. Бо йшли мі на коровай од молодого до молодої. 
Обробілі того коровая, обліпілі, затикнулі, шишки ті 
велікії, зілля довге, пірожок малій, затикнулі, його по-
ставілі у шалаш. Люди то сходяться. То вони коровай 
той поставілі, а  він «бух» под стул [стіл]. Але воні і 
розійшліся. А колісь, як мій двоюрудній брат женив-
ся, та пєклі коровай, да з лопати впав коровай – тоже 
розійшовся з жонкой. Не поставілі в піч, вун упав на 
землю. Тоже розійшовся з першою да взяв другу.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Печуть бохона, ідуть батько і маті, 
хресний і хресна, і  молодий. І  заходять до молодої. 
Бохон – це пирог. Кажуть: «А вже спекла бохона? Уже 
понесеш коли бохона?» – «О, вже понесу, вже спекла». 
Такого велікого печуть. Заносять того бохона, уходіт 
маті в хату. А колісь булі такі печкі, як і тепера, хвата-
ється маті за припіка. В хату входить: «Добрий вечір, 
свахо!» – «Добрий вечір!». Становиться, за припіка хва-
тається вже. Вже заходять за стул [стіл], молодих вже 
сажають і випивають. А як колісь частували? Пляшка 
водки була на всіх. Не так, як то тепер. Домовилися, яке 
буде весілля. А яка була свадьба? Свадьба була на три – 
на чотири столи. [Що робили з «бохоном»?] Розрізали 
і їли ілі на столі лишали. То вже як хто хотів того бо-
хона. А хто не хотів, зап’ють. А то кажуть: «Вже запилі 
дівку?» – «Запилі». Якшо дівка несогласна, уже того бо-
хона односять назад, і вже вона за його не йде.

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Мости
Записав А. Зюбровський 29 серпня 2010 р.  

у с. Мости Здолбунівського р-ну Рівненської обл.  
від Висоцької Марії Василівни, 1931 р. н.,  
та Беженар Ніни Степанівни, 1962 р. н.

ХЛІБ З житньої [муки колись пекли хліб]. Сіяли жито, 
збірали, молотили й мололи у млині. А в войну, то на 
жорнах крутили. І пекли хліб. Діжки такі були – там 
розчиняєм. Ввечері розчиним, а рано замісим. І на че-
ріні. Бо то тепер в формах, а то на черіні. Замішується 

густо, і в воду мачаєш руки: береш тісто, виробляєш. 
Така була – «лопата» називалася. Підсипали мукою ту 
лопату, виробила то і хліб положила на лопату – і в піч. 
Посидить два часа. [Чи було пшеничне борошно?] 
Було, але то тілько багатирі пекли, а бідні, то більшин-
ство – з жита. І з жита вкуснійший хліб, як пшенич-
ний. Він має смак. Пшеничний  – то є пшеничний. 
А житній – то є житній: зовсім не той смак. То з жита 
ми пекли. [...] І питлювали: як в кого багато є жита, то 
питлювали, на питель. А в кого меньше, то мололи, як 
то казали, «на раз». [Коли мололи «на раз», то більше 
виходило борошна?] Більше, бо то як петлювали, то 
брали ґрис ше. А як на раз так мололи, на камінь, то 
вже ґрису немає. То ґрис є, бо сіється, то там є висівки, 
але вже не тицько. [Із «разової муки» хліб був грубі-
ший?] Ну, як змелєно. Якшо гарно змелєто, то він не 
буде грубий – такий самий, як і пшеничний. То тілько 
шо той – білий, а  той – чорний. І  той має свій вкус, 
а  той  – свій вкус.  [...] [Де зберігали борошно?] Не в 
хаті. Хати були, зара’ то кажуть «кладовки», а то на-
зивалася «комора». То все в тій коморі, бо то не було 
тих времьонок, того нічого: собі хата построєна. І то 
колись казали «сіни» і «комора». А зара’ то прихожа, 
веранди тії. А  колись же ж цього не було. Були, але 
дуже одинокі. [У чому зберігали борошно?] І в міш-
ках, і такі бочки мали, то там клали. Аби суха, аби не 
тухла була. Бо як в сирому місці його, то тухлостью 
чути: то воно недобре. А в мішках влажність прохо-
дить. А бочки такі були зумисне, то одкриті були, то то 
вже проходе воздух.  [...] Порощене жито було, то з 
нього не мона спекти. Бо він гарно так: і замісиш його, 
і висходить тобі гарно. А сади в піч – тоже гарно ви-
росте. А як виймаєш з печі, кладеш: він раз – і верх до-
низу впав. А всередині тісто таке, шо мона коники лі-
пити з нього. То воно не йде, бо воно солодке, бо воно 
порощене, то воно не йшло на хліб. [...] А тоді дрож-
джі зовсім не давали. Тоді не мали думки теї, шоб то 
дрожджей. А робим хліб, і трошки того тіста кладеть-
ся – оставляється. І тоді вже як пекти, то береш його 
розмочуєш: і на тому тісті рощиняли. А так дрожджей 
не давали. То зара’ без дрожджей не спечуть хліба. Ці 
молоди не мають поняття, бо то треба дрожджи. А ко-
лись дрожджей не було. [...] [У які дні не можна було 
пекти хліба?] П’ятниця. То вже не знаю, шо таке. Воно 
шось то на Боженствії іде. Ну, свято, як таке урочисте. 
Свята – то не печуть хліба. А в п’ятницю то вобше не 
печуть. Але ж буває так, шо треба, і печуть. Але ка-
жуть, шо не можна пекти. Шось воно є до Боженства. 
[Тісто на хліб розчиняли] ввечері і через ніч, а рано 
тепіро місили. [Тісто розчиняли рукою?] Нє. Такая на-
зивалась «копистка». Вона така тут вузенька, а  тута 
ширша: така, як лопатка, йде. Тута ширша, а тута така 
ручка. Взяв туди солі і води налляв, муки – розколо-
тив так, шоб не було муки в гульках, так-о, шоб тісто 
таке було. Могли води зразу налляти, тоді муку сипеш. 
І бачиш, як треба: чи густіше, чи рідше – як там рощи-
ниш. А вже рано, то вже стаєш і рукою його розміша-
єш, розмішаєш, муку добавляєш. Вимісив – і вже вона 
сходить. Вже сходить, піч горить... Так-о тре’ було 
його замісити, шоб його мона було взяти в руки, шоб 
він не падав. Но і не так крепко, шоб вже він такий, як 
камінь, був. Його так набереш в руку і сюди-туди, сю-
ди-туди, і кругленький зробиш. І на ту лопату підси-
пав, положив, водичкою примочив. Ше робили так-о 
пальцями такі узори на хлібові. І в піч. І він спікся – 
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свахо!» – «Добрий вечір!». Становиться, за припіка хваІсвахо!» – «Добрий вечір!». Становиться, за припіка хва
тається вже. Вже заходять за стул [стіл], молодих вже Ітається вже. Вже заходять за стул [стіл], молодих вже 
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той поставілі, а  він «бух» под стул [стіл]. Але воні і Фтой поставілі, а  він «бух» под стул [стіл]. Але воні і 
розійшліся. А колісь, як мій двоюрудній брат женив Фрозійшліся. А колісь, як мій двоюрудній брат женив- Ф-
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тухла була. Бо як в сирому місці його, то тухлостью 
чути: то воно недобре. А в мішках влажність прохоФчути: то воно недобре. А в мішках влажність прохо
дить. А бочки такі були зумисне, то одкриті були, то то Фдить. А бочки такі були зумисне, то одкриті були, то то 
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і висходить тобі гарно. А сади в піч – тоже гарно виФі висходить тобі гарно. А сади в піч – тоже гарно ви
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і  всьо. То так середньо [розчиняли]: шоб і не рідке 
крепко було, і не густе – такеє вольне шоб було. Таке 
може бути, як сметана. [Коли тісто вкисає,] воно і не 
рідке. Воно тобі як довго стоїть, то воно кисне, та й 
все. Вкисає само по собі, та й все. Як вже рано воно 
перебродить, то воно вже рідше стає, як тілько шо 
розчинила. То не таке воно, вже рідше получається, 
шо воно вже перекисєне такеє. [Чи завжди на воді 
розчиняли?] Мона на сироватці. І на воді – тілько так. 
[Чи можна на молоці хліб учиняти?] Біла мука йде до 
житнього. А житнє до молока – оно нє. Сироватка – 
да. Сироватку мона, бо сироватка все їдно має трошки 
кислость, то ше мона. А на молоці – нє. [Якої темпера-
тури мала бути вода для тіста?] Тепленька. Літня та-
кая. Шоб не була гарача, шоб не запарити. [Якщо тісто 
запариться,] вже воно не має сили бродити так. Хо-
лодною можна тоже, але то вже довше, вона пока ви-
сходить, то мона. Перехрещували [тісто]. Ото як ро-
щиняєш – перехрестиш, та і всьо. Як не хрестиш тоді, 
[коли вчиняєш], то мона й тоді, [коли саджаєш у піч]. 
А  так, то найбільше як рощиняти  – тоді було: пере-
хрестив, та і всьо. [Чи солили тісто?] Аякже, солили. 
Хліб вкусу не має, якшо він не солоний. Він такий, як 
трава. Ну, не має смаку того. [На чому хліб у піч са-
джали?] Лопата. Коцюба така  є: витягує жар той. 
А тоді береш на лопату муки підсипав і кладеш хліб – 
і в піч. Просто на черінь. Такі шишки пожене, як кула-
ки. А як виймеш з печі, візьмеш ту шишку одломиш, 
часником намажеш, затовкою  – о-о-о-о! Їсиш і воду 
попиваєш. [Чи  вимітали черінь?] Аякже! Помело 
було. З соломи робили помело таке на палку, і по кут-
ках той попіл виметеш-виметеш – і всьо. [Якими дро-
вами краще піч палити, щоб пекти хліб?] Грабови. 
Граб – найлучче він. Він жару багато не має, но він та-
кий жаркий. Але і соснови, і вільхови – які приходять-
ся. Любі дрова мона, аби сухі були. Бо певне, як вони 
несухі, сири, то воно не нагорить: жару немає, духу 
немає  – і  хліб добре не печеться, не підходить. А  як 
дрова добре напалєно, то нема разніци. [Як визнача-
ли, що піч уже добре напалена?] Видно: черінь – чер-
воний такий, а челюсті – біли. То вже бачим, шо вже 
напалєна піч. Побіліло так в печі. Бо так якшо, то піч 
чорна, челюсті чорни, а як вже нагарена, то біле. [...] 
Сиплять муку так-о во сюди: вигорне трошки жару і 
сипне. То як горить мука, то то вже. Але робили люди 
так, чом ні. [Чи зачиняли двері, коли саджали хліб у 
піч?] Да, бо воздух заходить холодний в піч, і попід-
репується кружка хліб. Не виходить гарний такий, 
а порепаний. І якшо добре не висходить хліб, тоже по-
репається кружка. Ото закривали двері. Як саджає, за-
чинить двері – і шоб ніхто не йшов, пока хліб не вса-
дить. Всадив хліб, трошки побув, він загнітився звер-
ху (такий рум’яненький), а  тоді вже можна ходити, 
одчиняти двері. [...] Каже: «Не йди з хати (чи в хату), 
бо ше піч гола». Як вигорнув жар і ше не всадив хліба, 
то каже: «Не йди. Бо будеш голий, такий, як та піч!». 
Ну, шо бідний. [...] Витягнули хліб – дрова положити в 
піч треба було. Дров накидали в піч, шоб було на дру-
гий раз сухеньке, шоб було підпалити, шоб добре горі-
ло. [Навіщо підсипали лопату борошном?] Як поло-
жити на саму лопату – воно пристане до теї лопати, 
а як мука і тісто, то тісто бере муку, то воно не при-
стає. І на черіні все єдно попіл є, хоть вимітай. А тоді 
як воно на муці, то тілько вийняв його з печі і  взяв 
собі трапочкою стер  – і  чистенький хліб: немає ні 

муки, ні попелу, нічого – гарний. [...] Пекли [хліб] на 
листі капустяному. Капустяне листя, возьме головку, 
положив на лопату і виробив, і в той листок положив 
хліб – і не тре’ вже підсипати мукою. Тоже пахне гар-
но. Ну, коли листя було! А як листя нема зімою, то де 
його взяти? А муку підсипали, то не було разниці: чи 
зіма, чи літо. [...] Два часа [хліб випікався в печі]. Часи 
були. Ше робили так: поллєш водою хлібину і носа 
притулиш. Як пече, то ше не готовий, а як не пече, то 
вже. То як виймеш, попробуєш шкоринку: зверху під-
печена, та й то вже. Але житній, ну, певне, меньші бул-
ки. То меньше треба, шоб воно сиділо, а більші булки, 
то тре’ два часа, шоб сидів хліб. Бо то житній, треба, 
шоб воно пропеклося, шоб випеклось. [Чи було так, 
що піч занадто швидко вихолола, і  хліб не загнітив-
ся?] А то сиплять муку на жар, затуляють, шоб гніти-
ло. Вигорнули жар на самий край, і  взяв житньої 
муки, посипав по тому жарові і затулив. І тоді той дим 
пішов по хлібові, і воно загнічує так. [Що казали, коли 
хліб у печі дуже розтріскався, розпався?] То то воно 
шось невдачне получається. Є таке, я ж кажу, шо хо-
лод заходить, а є те, шо невдачне. Мука якась недобра, 
шо воно так розпадається: чи тухла, чи я знаю шо. [...] 
Як багато є тіста, немає його як помістити, то тісніше 
вже його кладеш, та й вони [хлібини] зростаються: чи 
розломе, чи розріже. Шишки їли всі: і дівчата, і хлопці, 
і тати, і баби, і всякі. То то кажуть, шо як хлопець бере 
лубочка, то шоб була жінка крепка, гладка. А як дівчи-
на, то шоб чоловік був такий. [Що робили з  хлібом, 
коли витягали з печі?] Водичкою обмочиш його звер-
ху. Так як влажность дається. Шоб він не був сухий 
такий. І собі поставив радочком на столі: він схолов – 
прийняв, та й всьо. Боком [клали хлібини]. От як є 
хлібина, то не кладеш так, тілько отак-о положиш, та 
й він собі прохолоне, та й все. А якшо вже сухий, то на 
стіл так положив і накрив його чимсь, то він трошки 
одм’якнув. [Де зберігали хліб?] Були – казали «судни-
ки». Зара’ то кажуть «серванти», а  то судники такі 
були: дверцятка позакривані, полочки пороблєно. От 
в них собі положив та й... В хаті хліб мусить бути, бо 
їсти треба, то де ж будуть по то ходити – в хаті. [Xто в 
сім’ї мав нарізати хліб?] Коли кому треба – той і ріже. 
Сідають обідати – хазяїн ріже. А нема хазяїна, то хто 
перший сів, спішить там, взяв собі, врізав – та і всьо. 
[Чи можна було хлібину з двох боків різати?] Тепер то 
ріжуть і з десяти, кружка булки пообрізують, бо те 
хоче лубка, те хоче лубка. Ріжеться лубок, а тоді ріжеш 
собі так кружка, та і всьо. А чи мона, чи не мона, то 
Бог його знає – не скажу. [У який день не можна хліб 
різати?] Благовіщеннє. [Чи можна давати хліб домаш-
нім тваринам?] А  чого не мона? Як десь останеться 
кусочок хліба якийсь черствий чи десь лежить, ше й 
як поцвіте, то де його діти? То кидаєш свиняті: свиня-
ка їсть, чи курка, чи гуска, чи шо там. Кажуть, шо гріх 
давати тим, шо то хліб святий – треба самому їсти. Але 
ж буває, шо такеє робимо. По кусочку, а ні – в воду 
розмочиш. Як корові, то в воду положив, і вона роз-
мокла: розім’яв її так, як пійло таке є, та й дасиш. Як 
паску посвятим, прийдем додому снідати, то лубочок 
хліба (з дому береш житнього в кошичок, шоб посвя-
тити) і паску. То лубочка тоже береш і положиш – ви-
сохне. Тоді як корова отелиться, шо вже має маленьке, 
треба її дати пити, то тоді цьой хліб розмочуєш і даєш 
корові пити. [...] [Чи можна їсти хліб, який миші по-
гризли?] Мона. То як зуби болять, то не будуть боліти 
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розломе, чи розріже. Шишки їли всі: і дівчата, і хлопці, Ерозломе, чи розріже. Шишки їли всі: і дівчата, і хлопці, 
і тати, і баби, і всякі. То то кажуть, шо як хлопець бере Еі тати, і баби, і всякі. То то кажуть, шо як хлопець бере 
лубочка, то шоб була жінка крепка, гладка. А як дівчиЕлубочка, то шоб була жінка крепка, гладка. А як дівчи
на, то шоб чоловік був такий. [Що робили з  хлібом, Ена, то шоб чоловік був такий. [Що робили з  хлібом, 
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зуби. То такеє казали. А  чи воно правда, чи ні, то я 
того не переконана: не робила, то не знаю, не скажу. 
[Якщо хліб зацвів,] худобині тре’ оддати: чи курці, чи 
чого. [Який хліб корисніший: черствий чи свіжий?] 
Свіжий хліб, то він на жолудок, кажуть, шо шкодить, 
шо свіжий. Треба, шоб він трошки причерствів. [Ді-
тям робили] «куклу» такую – то хліб, замотаний в тра-
почку, в марлю. То як тепер, то соски, а колись, то ні. 
[Як дітей вчили шанувати хліб?] Просто кажу: «Діти, 
не розкидайте хліба, бо не мона». Шо-небудь треба їм 
об’ясняти, шоб вони не розкидали його. [Що робили з 
крихтами, які залишилися на столі після обіду?] Од-
дається тоже чи у воду, там, де свиняці даєш, чи курам 
сипнеш, то вони повиїдають. [Hа землю не можна 
згортати  –] то грішно, бо то ж хліб святий. Змести 
його на землю і по йому ходити, то воно ж тоже недо-
бре так. Не можна так. В  руку взяти, висипати: пта-
шечки з’їдять, як нема такого, шоб з’їло вдома (курка 
яка чи шо). [Чи можна було за обідом не доїсти свого 
шматка хліба?] Ну, чом ні? То діти як діти, то так ро-
блять: не доїдає та й положить. То кажуть, шо то силу 
кидаєш свою: треба доїдати, шоб сила була. Отаке го-
ворили, але Бог його знає, як воно. [Що в хлібі ситні-
ше: шкоринка чи м’якушка?] А то воно ж єднаке. Ну, 
шкоринка запечена (хто любить таке, то його й їсть). 
А старе, то вже м’якишку їсть. Воно вже не пожує. [...] 
[Чи печуть хліб із вишнями?] То хліб такий. То хто 
хоче, як є вдома діти, то таке роблять. То дітям інтер-
есно, шо там вишні. [Чи додавали до тіста кмин?] 
Кмін хто хоче, то давали. Чернушку, кмін – то давали 
до хліба. [...] [Чи давали хліб тому, хто вирушає в дале-
ку дорогу?] Хліб і іконку тілько. Образка такого ма-
ленького. На дорогу хліб, звичайно, шо береться. [...] 
[Чи був звичай, що невістка, коли приходила до све-
крухи, мала відразу спекти хліб?] Було таке, шо казала 
свекруха для невістки: «Ну, от ти перший раз прийшла 
до мене до хати: спечи мені хліб». Якшо молода  – 
з села, то вона від батьків ішла, шо вона навчена. А як 
ішла невістка десь, наприклад, з міста, її мати більш-
менш пояснила, шо це таке. А місила невістка і питала 
свекруху, каже: «Скільки я  можу місити?». А  вона 
каже: «Поки з балька не почне капати». А це означало, 
шо якшо з лоба не почне капати, доти ти не спинишся 
місити. Ну, вимісити хліб, це ж ясно, шо треба місити 
до тієї пори, поки він не стане пухкий, такі як бульки 
в тісті починають скакати  – отоді це тісто виміша-
не. [...] Кажуть, кіт і собака в Бога випросили хліба. От 
є така притча, шо було таке, шо Бог не давав людям 
хліба. І люди послали кота і собаку, шоб випросили в 
Бога хліба. І оцей кіт і собака випросили в Бога хліба. 
От чого в нас шанують в народі кота і собаку. В нас 
кажуть, шо кота і собаку обідити не можна, бо це тяж-
кий гріх, через то, шо вони в Бога випросили хліба для 
людей. Бо якби не вони, то Бог хліба людям не дав би. 

ПОСУД, НАЧИННЯ [У  чому тісто розчиняли?] А  такі 
діжки були. Просто діжка. Там відер штири входить. 
Дерев’яна діжка. І в тій діжці розчиняли: вона гарно 
так зроблєна, така чистенька: так, як то вже йно по-
мальовано, а то так вишліфувано. І так гарно зроблє-
не. То в таких діжках то рощиняли. [Діжка суцільна 
чи з дощечок?] Нє, досочки були. Робили з того: сосна 
найбільше, і дубове робили. З сосни робили, бо вони 
легкі: вона висохне, то вона легка. А дуб, то є тяжкий. 
Його піднімати треба: от тут я рощинила і сюди тре-

ба перенести, бо тут треба виробляти, то піднімати 
тяжко, то з легшого робили. [Дубова діжка] довше 
служить. То називалися «клепки» – ті досочки, шо ро-
били діжку. То робили цебрі такії, ванни такі робили, 
шо купалися навіть в ній, в такій великій. А ця нази-
валася «пікна діжка», шо в їй хліб печеш. Знизу обруч 
і вверху обруч, тута дно. І кришка – тоже обруч. Тоже 
накривалася так. Трісне [«обруч»], то викидається, 
і беруть другого. Желізні були і дерев’яні були. [...] Як 
не глядить, не шанує, не дивиться [господиня за діж-
кою], воно таким зеленим, цвілостью такою заросте. 
А так – ні. В кого велика сім’я... Я знаю, як в нас – нас 
було одинадцять душ в  сім’ї, треба було на тиждень 
два рази пекти по сім, по десять булок хліба. То вона 
[діжка] в нас не зацвіте, бо нема як: там три дні побуде, 
на четвертий вже тре’ пекти, то немає коли там зарос-
ти. А в кого там дві-три душі, то на тиждень раз спе-
че чи на півтори неділі раз, то вона може й зацвісти. 
Але її в сухому тре’ держати, бо як в такому влажному 
місці, то вона і цвіте через те.  [...] Кажуть, шо якшо 
боїшся [покійника], то прийди з похорону додому і за-
раз поглянь в діжку пікну. [...] [Чи накривали чимось 
пікну діжку?] Да, да. Такою самою кришкою накрива-
лася: тоже обруч і клепки, і  накривалася зверху так 
само. Кришка – віко. Суцільне. Тоже були доски: три 
чи дві доски такі і обруч (желізний чи дерев’яний – як 
там). [Де в хаті зберігали пікну діжку?] В коморі. А як 
є в хаті десь місце, то так то вже. От стіл, під столом 
така лавка – то там ставили. Невисока [діжка]. Відер 
чотири туди ввійде – вона невелика. Є так, шо широка 
і нижша, а є така, шо вишша, а вужша. От колись були 
бондарі, шо цю посуду дерев’яну робили. То як закаже 
хто в того бондара, то він таку зробить: ширшу, вуж-
шую. [...] Якшо хмара, дощ іде, то виносили коцюбу і 
лопату, клали нахрест так-о, шоб хмара розходилась. 
[Це допомагало?] Да. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Чи пекли на весілля коровай?] 
Аякже. [У чиїй хаті його пекли?] В тій, де весіллє. Мо-
лодий собі пече, а молода собі пече. [Xто пік коровай?] 
Мати рідня. Рощиняти кличе дві людині. Двох, шоб 
рощинили. Як місити, виробляти, то кличе більш лю-
дей: і десять кличе жінок, і вісім, і штири, і дві – як у 
кого, як кому. Вдовиці не роблять, розвідниці. Тілько 
такії, шо мають пари – ції роблять. Вагітні – тоже нє. 
[Мати завчасно запрошувала жінок пекти коровай?] 
Нє. Того самого дня. То ж родина є, то ж готовлять на 
весілля – то ж є жінки. «От беріт, дівчата, розчиніт ко-
ровай!» То вони розчиняют: беруть кладуть подушку і 
ставляють ночви (тепер то то миски тії є, а колись то 
були ночви такі дерев’яни). І ставили ті ночви на ту 
подушку, і мука там, і молоко – рощинив, і нехай сто-
їть там скілько (два, три часа чи штири – скілько там 
як у кого). І  тоді кличе: «Дівчата, ходіть місити!». Та 
прийде, та несе... Бо то до короваю так не мона йти: 
треба чи цукор, чи мед, чи яйця нести (таке шось до 
тіста треба), чи масло. От принесли вже, просять бла-
гословенства у батьків, шоб позволили коровай міси-
ти. От вони поставали і кажуть: «Домовий батьку, до-
мова мати, просим балагословенства коровай місити 
(чи коровай робити)!». Три рази так сказали. А вони 
їм одказують: «Хай Бог благословить!». І тоді присту-
паються, і роблять. Починають місити. Замісили. Ну, 
там через скілько годин – два-три часа – зійшло тісто. 
Тоді кличуть робити. Форма така на коровай, так як 
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лопату, клали нахрест так-о, шоб хмара розходилась. Флопату, клали нахрест так-о, шоб хмара розходилась. 
[Це допомагало?] Да. Ф[Це допомагало?] Да. 
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місці, то вона і цвіте через те.  [...] Кажуть, шо якшо 
боїшся [покійника], то прийди з похорону додому і заЕбоїшся [покійника], то прийди з похорону додому і за
раз поглянь в діжку пікну. [...] [Чи накривали чимось Ераз поглянь в діжку пікну. [...] [Чи накривали чимось Епікну діжку?] Да, да. Такою самою кришкою накриваЕпікну діжку?] Да, да. Такою самою кришкою накрива
лася: тоже обруч і клепки, і  накривалася зверху так Елася: тоже обруч і клепки, і  накривалася зверху так 
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така лавка – то там ставили. Невисока [діжка]. Відер Етака лавка – то там ставили. Невисока [діжка]. Відер 
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тазік. Обмащують її жиром і виробляють коровай. Ви-
робили, нагоріло, всадили, поспівали, погостили. Гос-
тили їх, тих коровайниць: фартухи дають і платочки. 
Ну, і «гуску» кожна собі зробить, хто в короваю – та-
кий закон. І розходяться. [Із якого тіста робили «гус-
ку»?] З того самого тіста, шо і коровай. Наробе там, та 
й чия попаде кому, там вони не конче так, шо цьо моя, 
то вже мені буде. То тому, то тому. Як є тісто, то більше 
роблять. Ше як діти є, то дітям дають. [Коровайниці 
разом місили тісто?] Да, да. Те звідти, те звідти – і так 
місили. Всі разом. Як їх штири, то з цеї сторони двох, 
і з цеї – двох. І та місить од себе, та од себе, та од себе, 
та од себе – вимішують. [З якого борошна пекли коро-
вай?] Висший сорт. Солоду багато не мона передати, 
жиру багато  – тоже не мона. [Чи солили коровай?] 
Дехто дозволяв, а дехто – ні. Бо, каже, шо солити, то 
буде життє солоне. Але то неправда. Кожне тісто лю-
бить свій смак, повинне мати. Трошки треба присо-
лити. Але є такі, шо солили, є такі, шо ні. [Чи кликали 
чоловіка саджати коровай у піч?] Нє. То беруть тоже 
дві [коровайниці] за того тазіка – і в піч. Помаленько, 
на лопату – і в піч туда саджають. Вони вже там по-
стоять трохи, пока він вже загнітиться, запечеться, 
тоді вже мона ходити, стола накривають тоді. [Коро-
вай випікали окремо?] Як самий коровай, як є ше тіс-
то, то ті «гуски» кладуть туди. А як більше, то калач 
печеться ше до короваю. То вже він добрий такий, 
здобний, то вже їде просити молода чи молодий, то 
беруть. [Чи перехрещували піч, коли коровай саджа-
ли?] Да. [...] То тілько вже як спікся той коровай, ви-
кладають на те віко, то застеляли, бо то для музикан-
тів підошва [низ короваю], – чи платочок, чи... Колись, 
то полотно все такі куски були. То те давали під спід 
і копійки там клали (як печуть коровай, то туди), і ко-
лоски. То вже підошва тоді, як коровай зрізали, оста-
ється. То ту підошву зумисне оставляють музикан-
там. [...] Кажуть, шо недобре добірати [тісто на коро-
вай]. Так мати вже зі всього короваю, вже все нарехто-
вала, бере платка чи те полотно, шо має підстеляти під 
коровай, так обзначила. Накрила і обзначила його, 
і так руками своїми взяла, а тоді помагають її на стіл. 
І кожна коровайниця мусить помісити те тісто на сто-
лі. Перемісила, а  тоді колоски кладуть і копійки  – 
в  тісті вони. Вони як: є  такі, шо зверху кладуть, а  є 
такі, шо зісподу кладуть. Але зверху класти, то опасно 
тим, шо може лопнути той коровай, якшо їх класти. 
А  вже як під сподом в тісто положити, то вже йому 
там нічого не буде шкодити. То так, клали все зіспо-
ду.  [...] Два часа печеться [коровай]. А  пригорів, то 
треба дивитися: як пригарає, треба накривати бума-
гою зверху. Возьме водою так його попурхає, шоб була 
влажна бумага, і на ту лопату, і помаленьку так його 
туда в піч всадив, і помаленьку так його накрив, шоб 
не був вже загар такий. [Якщо коровай не вдався,] 
другий печуть. Є так, шо на сухарики розсипеться ко-
ровай. Лічно я ходила готовити на весіллє, тілько не в 
нас, а  в Зеленому Дубі. І  ввечері ми додому пішли. 
І осталися коровайниці там сусідні його робити, той 
коровай. Як ми приходимо рано, а та хазяйка, та мати, 
плаче. «Шо таке?»  – «Ходіт. Побачите шо!» Прихо-
дим – розсипано, так-о як взяв хтось розсипав той ко-
ровай. «І шо, – каже, – будем робити, дівчата?» – «Ні-
чого. Будем пекти другий!» То ше нам було врем’я 
його пекти. Ми сами з тею другою жінкою рощинили, 
замісили, виробили й спекли  – і  такий хороший, як 

має бути. А шось вони передали: чи жиру, чи цукру, чи 
шо. А другий випадок був такий, шо тут у нас в селі 
тоже я готовила на весілля, то так-о хрестом на штири 
часті тоже лопнув. Ну, то ті то ше живуть [із Зеленого 
Дуба], а  тії, то вони живуть, але розійшлися, не жи-
вуть в парі. [Що ще, крім короваю, пекли?] Парки. Мо-
лодим з цього короваю маленькі такі парки, як горіх 
волоський. Дві так докупки. Два бублики ті докупки 
печуть. І як спече ті парки, то як їдуть од шлюбу уже, 
то молода бере цю парку собі сюди за пазуху. Як їдуть 
од шлюбу, то вони тілько вдвох з молодим цю парку 
повинні з’їсти. А більша парка печеться, то як іде про-
сити молодий чи молода, то беруть ту парку, і  тоже 
кружка опросять свою родину, і тоді вже після весілля 
вони тоже повинні обоє з’їсти. Як іде до церкви, до 
сповіді, тоді ту мати калачі пече (з три калачі) і ту пар-
ку пече, і  він її бере (чи вона). І  опросить всіх, тоді 
вони вже після весілля цю парку повинні самі з’їсти. 
А калачі тії, то вони остаються в церкві. Три калачі – 
батюшкові, старості, для дячихи. [...] [«Парки» –] про-
сто дві таких бублячки, як горіхи, так вкупці. Спе-
клись – і на бумажку: помастив бумажку жиром, по-
ложив. Вони спеклись і прилягли. І то як молода їде до 
вінчання, то ту парку бере. Одну [пекли]. Молодому 
пекли вдома і молодій – тоже вдома. То вони міняють-
ся: той тую, а той тую – по кусочку та й з’їдають. [...] 
[Чи прикрашали коровай?] Аякже. А тим самим тіс-
том. Тепер то всяке таке видумують, а колись – ні. Ро-
били квіточки, листочки там зверху так-о чи горошок 
накручували і засипали. Воно таке кострубатеньке. То 
гарно було, а тепер то-то вже лебеді, да там всяке та-
кеє. Квіточки  – коровай убірати, тії хрестики. То-то 
вже такеє видумували. А коровай повинен бути як ко-
ровай: самим цім тістом вдягнений, шо коровай. Вже 
як у піч мають класти, тоді його убірали. [...] В нас як 
замісили коровай і от вже коровай мають пекти, і ло-
жать в тазік чотири колосочки навхрест, і ложать гро-
ші, копійки. А потім, вже як роздавали цей коровай, 
ото називалась «підошва». Музикантів вже як обсила-
ли, тоді віддавали [їм] цю підошву. Роздавали коровай 
в тарілці. Давалася така велика тарілка. Як під хліб, 
ложилася хустинка носова, і кожному підносився цей 
коровай. Потім з цею підошвою ці дружки, шо розда-
вали цей коровай, танцювали, віддавали цю підошву 
музикантам, а  цю тарілку розбивали об землю, шоб 
вона ішла на щастя. І вони, ці дружки, по цих оскол-
ках танцювали. Чим більше цих осколків, тим більше 
рахувалося добробуту.  [...] Як починається весілля, 
заходять молоді в шалаш – цей коровай стояв перед 
ними. І він стояв в них до кінця, поки його не поді-
лять. То як Шепетин женився, Коля, то вони ішли не з 
короваєм, а з тими «голубами», то гопкали: «Гоп-гоп-
гоп!». Так-о. Ішли в хату, і так гопкали. [...] Як пекли 
коровай в печі, і якшо коровай спечений, і його витя-
гують з печі, і він роздвоєний – це рахувалося, шо це 
йде на роздвоєння, шо ці молоді жити не будуть ра-
зом. Це було на нещастя, спільного в них не було б. Так 
як ніби цей коровай показував вже їм дальшу долю. 
Звичайно. Цей коровай перемішували і пекли новий. 
Але вже ж це було в душі людей. Це був осадок такий. 
[Чи було так, що коровай дуже підійшов, і його не мо-
гли з печі витягти?] Було, звичайно. Челюсті витягува-
ли. То обруч треба було виймати. Обруч витягували. 
Навіть було те, шо могли камінь витягувати. Звичай-
но, шо тішилися. Швидше плакали над роздвоєним 
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Ф
[Чи прикрашали коровай?] Аякже. А тим самим тіс
том. Тепер то всяке таке видумують, а колись – ні. РоФтом. Тепер то всяке таке видумують, а колись – ні. Ро
били квіточки, листочки там зверху такФбили квіточки, листочки там зверху так
накручували і засипали. Воно таке кострубатеньке. То Фнакручували і засипали. Воно таке кострубатеньке. То 
гарно було, а тепер то-то вже лебеді, да там всяке таФгарно було, а тепер то-то вже лебеді, да там всяке та
кеє. Квіточки  – коровай убірати, тії хрестики. То-то Фкеє. Квіточки  – коровай убірати, тії хрестики. То-то 
вже такеє видумували. А коровай повинен бути як коФвже такеє видумували. А коровай повинен бути як ко
ровай: самим цім тістом вдягнений, шо коровай. Вже Фровай: самим цім тістом вдягнений, шо коровай. Вже 
як у піч мають класти, тоді його убірали. [...] В нас як Фяк у піч мають класти, тоді його убірали. [...] В нас як 
замісили коровай і от вже коровай мають пекти, і лоФзамісили коровай і от вже коровай мають пекти, і ло
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вони вже після весілля цю парку повинні самі з’їсти. 

Е
вони вже після весілля цю парку повинні самі з’їсти. 
А калачі тії, то вони остаються в церкві. Три калачі – 
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батюшкові, старості, для дячихи. [...] [«Парки» –] про
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батюшкові, старості, для дячихи. [...] [«Парки» –] про
сто дві таких бублячки, як горіхи, так вкупці. СпеЕсто дві таких бублячки, як горіхи, так вкупці. Спе
клись – і на бумажку: помастив бумажку жиром, поЕклись – і на бумажку: помастив бумажку жиром, по
ложив. Вони спеклись і прилягли. І то як молода їде до Еложив. Вони спеклись і прилягли. І то як молода їде до 
вінчання, то ту парку бере. Одну [пекли]. Молодому Евінчання, то ту парку бере. Одну [пекли]. Молодому 
пекли вдома і молодій – тоже вдома. То вони міняютьЕпекли вдома і молодій – тоже вдома. То вони міняють
ся: той тую, а той тую – по кусочку та й з’їдають. [...] Еся: той тую, а той тую – по кусочку та й з’їдають. [...] 
[Чи прикрашали коровай?] Аякже. А тим самим тісЕ[Чи прикрашали коровай?] Аякже. А тим самим тіс
том. Тепер то всяке таке видумують, а колись – ні. РоЕтом. Тепер то всяке таке видумують, а колись – ні. Ро
били квіточки, листочки там зверху такЕбили квіточки, листочки там зверху так
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короваєм, чим на те, шо піч [розібрали]. Піч можна 
було заліпити, а життя уже ж не зліпиш. [...] [На коро-
вай] квітку таку роблять – роза. [Потім цю квітку ви-
різали й віддавали] молодим. [...] Через тиждень після 
весілля калач буде. То вже у молодої у батьків. То вони 
[молоді] беруть калача і з калачем ідуть до батьків. Ну, 
і гості, скілько там. Один [калач]. Його могли на весіл-
ля принести. А тільки несли в подарунок молодим. От 
зараз у нас калачів ніхто не несе. Це тільки от в наших 
селах ше є такі, шо несуть калачі. Пекли калачі, вбира-
ли їх, як воно має бути. Колись це було заведено: з хлі-
бом ніхто не йшов, суто йшли з калачами. А зараз так: 
тільки самі близькі родичі несуть калачі, а решта всі 
ідуть з хлібом. А то можуть і без хліба – торта. [Моло-
ді несли батькам подарований чи спеціально спече-
ний калач?] Ні, це просто могли взяти собі калач, лю-
бий калач, який принесений їм в дарунок. Який їм 
принесли в дарунок, вони цей калач несли батькам. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Що готували на весілля?] То-то 
печиво цеє солодке. А хто колись його робив?! І тих 
струдлів ніхто не пік, тілько піроги такії напечуть 
(так, на півруки). Та такії цебрі були. Беруть холодни-
цю варать: ціла нога, тілько надвоє розрубана, голо-
ву (там такії куски здорові з костамахами). Зварили, 
в  той цебер вилляли, вона захолола. Вже як весілля, 
бере ножа, ріже кусками такими у миски. О,  і мисок 
тоді не було, де ті миски. Поливані були від гончарів. 
Такі піроги, а то пароху казали, шо треба робити. Нема 
сметани, то беруть молоко і сир – і в піч, пражать таке. 
[Що таке «пароха»?] Сир і молоко. Та й називалась 
«пароха». Присолять його, воно там перетушиться, 
таке зробиться рідке, як сметана. І наливають у мис-
ки, беруть ложки та й піроги, та й так черпають. [...] 
Капуста, голубиця, холодниця. І  ше тая, праженя: 
м’ясо там, легке, печінка там, почки. Те все поріжуть 
на кусочки, наварать такий казан здоровший (баня-
ки такі були), мукою піджарать. Вона вкусна (зара’ її 
не зроблять такої) і пахуча така. Наливають в миски 
тоже. Та праженя і ця пароха, піроги, капуста, «голу-
би» і холодець – і все весіллє. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Квашу робили, джур робили. 
І цє молоко з конопель робили. Квашу то я їла, лемішки 
не їла, джуру – тоже не їла. Але ше за меї пам’яті воно 
було, тілько шо я ше була малою. [...] Печуть [пироги]. 
[Великі чи маленькі роблять?] Великі вона [донька] 
попекла, бо не мала коли – вже вечір був, піч нагоріла, 
а тісто ше не зійшло, то такі невдатні. Але дітвора їсть 
всі. А маленькі, то вже як свято, то вже собі там рехту-
єш. [З якої муки пекли пироги?] З пшеничної. Собі як 
печеш хліб, колись, то брали вишні, бураки ці цукрові 
натреш (в піч засунеш, вони стушаться червоні), тих 
вишень туди накидаєш, замішаєш і напечеш пирогів. 
Як діти, то вони їх ходять і їдять – люблять шось таке 
солодке. Житні [пироги]. То я за житні кажу. З фасо-
льою, з горохом, з яблуками, з сливками. З вишнями 
мона. [Пироги швидше печуться, ніж хліб?] Канєшно, 
шо меньше, бо то ж тіста небагато. [Тісто на пироги 
було таке, як і на хліб?] Да, хлібне тісто. Як є місце 
[в  печі], то ставляєш та й печеш на черіні. [Чи було 
таке свято, на яке обов’язково пекли пироги?] То як в 
кого умови які. Якшо свято, то то печеш якесь пшенич-
не, здобне тісто шоб було. Колись ті землі купляли, то 
де шо є, то все на землю, на землю збирали гроші, то 
дуже рідко так, шоб могли ці піроги їсти. То вже багаті 

такії, а ці бідне, як бідне. [...] Підпалки [пекли]. А то як 
хліб вже сходить, жар туди посунеш, взяла того тіста, 
розплескала. На ту лопату муки підсипала, розплеска-
ла там, положила. То казали «вихватні» і «підпалки». 
І туди положили: і пару минут, і воно вже спеклось, бо 
гараче черінь. А то вже ж вихватень тоненький. І спік-
ся: обитер, затовкою нашурував його, часничком. І як 
обідають, то нема хліба цього, чи й сам з’їв: кусок вло-
мав та з’їв, то воно добре. Немає [хліба], то раз – так-
от і всьо. [...] Перепічки, то тоже з білого тіста робили 
його. З  пшеничного. З  житнього  – ні. Перепічки, то 
такі всякі видумували.  [...] То так як піст, то-то таке 
прісне замісиш там. Чи коржа замісив, раз-раз, та і з 
молоком чи [з] чаєм випив. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Що 
печуть на Андрія?] Калату  – такий вихватень, така 
пампушка пісна. Кругла. [З отвором] в середині, шоб 
було за шо прив’язати ниткою до стелі. Та й сідають на 
ожва, шо в печі розгортається жар. Ожув. Коцюба то 
є набита, а ожув – сама палка. А той з мазилом стоїть 
там. «Їду-їду калату кусати!» – «А я буду по губах пи-
сати!» – «А я вкушу!» – «А я впишу!» Так-о дрочаться: 
як вкусить, то вкусить, як вдасться, а як ні, то обма-
жуть його саджею. [З якого борошна пекли калиту?] 
З  пшеничного. [Із  прісного тіста?] Так.  [...] На Ан-
дрея – пампушки. Собакам кидали. Печуть пампуш-
ки. Собаку закличуть: чию вперед пампушку візьме 
собака, то та вперед заміж вийде. То є такі, шо возьме, 
а  є такий, шо втікає. То виносять надвір, надворі це 
роблять. [...] На Різдво печуть собі своє: піроги чи ті 
струдлі, чи ті сухарики, як то кажуть, чи рулєти, чи 
шо таке. Тепіра. А колись то того не було. То-то печуть 
на Різдво книші, виробляють стопкою по хлібові. От 
хлібина лежить, вмочив, і  як печеш, стопкою так-от 
понароблював знаків. То цього книша, треба шоб аж 
до Водохрещ був, як воду святить. А тоді корові його 
оддається. То кутя повинна стояти і цьой книш. [Чи 
книш відрізнявся від звичайної хлібини?] Нє, нє. Хліб 
собі звичайний. Хліб, як має бути. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  То 
Середохресна Середа називається – то печуть піроги 
такі чи пампушки такі з хрестом. Пампушка, і хрестик 
такий зроблєний з тіста. То всі їли. Намастять олійом 
і часником ті пампушки з хрестиками. А дітям то ін-
тересно, шо то хрестики. [...] Благовіщеня – от пісний 
день тоже. От завтра Благовіщеня, сьодня шось собі 
прирехтуєш там. То вже можна хіба тільки пампушок 
таких чи пірогів з фасольою, шоб вже в цьой день не 
палити, не варити, шоб сім’ї було шо їсти.  [...] [Що 
печуть на Великдень?] Хліб собі звичайний, мазурки 
і паска. Хто хоче – які рулєти робить, хто хоче – сир-
ники робить. [Що таке «мазурки»?] Просто така, як 
пампушка, тільки шо взорами такими роблять, виро-
бляють взори такії. А так, як пірожок. Маленьке таке. 
Жирне, здобне тісто. Таке вже, як булка. [Де їдять «ма-
зурки»?] Вдома. На Проводи йдуть, то беруть на моги-
ли. То тілько ж називається «мазурок», а то – «паска». 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Чи печуть спеціальний хліб, коли 
хтось помер?] То обід роблять, то ж хліб є. А так зу-
мисне хлібів не печуть. То вже як поховають, то стакан 
води і кусочок хліба стоїть дев’ять день, бо кажуть, шо 
душа ше у  хаті. Як везуть покойніка, то хліб лежить 
на труні в церкві аж на могилки. А з могилок забирає 

http://www.etnolog.org.ua

І
тоже. Та праженя і ця пароха, піроги, капуста, «голу
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тоже. Та праженя і ця пароха, піроги, капуста, «голу
би» і холодець – і все весіллє. Іби» і холодець – і все весіллє. 
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І цє молоко з конопель робили. Квашу то я їла, лемішки ІІ цє молоко з конопель робили. Квашу то я їла, лемішки 
не їла, джуру – тоже не їла. Але ше за меї пам’яті воно Іне їла, джуру – тоже не їла. Але ше за меї пам’яті воно 
було, тілько шо я ше була малою. [...] Печуть [пироги]. Ібуло, тілько шо я ше була малою. [...] Печуть [пироги]. 
[Великі чи маленькі роблять?] Великі вона [донька] І[Великі чи маленькі роблять?] Великі вона [донька] 
попекла, бо не мала коли – вже вечір був, піч нагоріла, Іпопекла, бо не мала коли – вже вечір був, піч нагоріла, 
а тісто ше не зійшло, то такі невдатні. Але дітвора їсть Іа тісто ше не зійшло, то такі невдатні. Але дітвора їсть 

М
[Що таке «пароха»?] Сир і молоко. Та й називалась 
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таке зробиться рідке, як сметана. І наливають у мис
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Капуста, голубиця, холодниця. І  ше тая, праженя: 
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М
на кусочки, наварать такий казан здоровший (баня-

М
-

ки такі були), мукою піджарать. Вона вкусна (зара’ її Мки такі були), мукою піджарать. Вона вкусна (зара’ її 
не зроблять такої) і пахуча така. Наливають в миски Мне зроблять такої) і пахуча така. Наливають в миски 
тоже. Та праженя і ця пароха, піроги, капуста, «голуМтоже. Та праженя і ця пароха, піроги, капуста, «голу
би» і холодець – і все весіллє. Мби» і холодець – і все весіллє. 
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І цє молоко з конопель робили. Квашу то я їла, лемішки МІ цє молоко з конопель робили. Квашу то я їла, лемішки 
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бере ножа, ріже кусками такими у миски. О,  і мисок 
тоді не було, де ті миски. Поливані були від гончарів. 

Ф
тоді не було, де ті миски. Поливані були від гончарів. 
Такі піроги, а то пароху казали, шо треба робити. Нема ФТакі піроги, а то пароху казали, шо треба робити. Нема 
сметани, то беруть молоко і сир – і в піч, пражать таке. Фсметани, то беруть молоко і сир – і в піч, пражать таке. 
[Що таке «пароха»?] Сир і молоко. Та й називалась Ф[Що таке «пароха»?] Сир і молоко. Та й називалась 
«пароха». Присолять його, воно там перетушиться, Ф«пароха». Присолять його, воно там перетушиться, 
таке зробиться рідке, як сметана. І наливають у мис Фтаке зробиться рідке, як сметана. І наливають у мис- Ф-
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дяк чи батюшка. Застеляють рушник, чи скатірка на 
труні, і хлібина лежить. І те все забірають, як вже спус-
кають в яму, і оддають. А нашо воно, для чого, то я не 
знаю. [...] Як вже породить дитину, то ідуть одвідувати 
з хлібом. Без хліба не мона до такої людини іти, тілько 
треба хліб. [...] Кладуть [на кутах хліб, коли будують 
нову хату]. Викопали, мають вже класти камінь, то по 
вуглах положать хліба і тоді каміньом закладають, за-
ливають. [Цілу хлібину клали чи шматочок?] Нє, нє, 
по кусочку. По кусочку так-о хліба просто врізано, та і 
всьо. [Від одної буханки чи від чотирьох?] [Від] одної. 
Добробут шоб в хаті був, шоб було добре в  тій хаті, 
мир, спокой, хліб шоб був.

с. Півче
Записав А. Зюбровський 27 серпня 2010 р.  

у с. Півче Здолбунівського р-ну Рівненської обл.  
від Білецької Ганни Мефодіївни, 1921 р. н.

ХЛІБ Дуже добре житній хліб їсти. Більш як білого. От 
паляниці, пироги часто колись люди так не їли. То я 
вже його [хліба] не печу скільки, Господи! Вироблявся 
хліб у діжці. Рощиняли на тісті: кидали тісто. Часто 
пекли хліб колись, бо більше хліб їли. І те тісто, вже як 
то хліб пекти, розводиться у водицці (така літня), і за-
сипаєм муку: рощинили так нарідко. Ну, не зовсім так, 
знаєте, на воду, але, в обшем таке – густоти сметани. 
Воно шоб у теплі стояло, зійшло. Тепір рано місим так 
не молодо, шоб виробити руками. Лопата посипається 
мукою, і та хлібина ложиться – і потім у піч. З діжки, 
як вона зійде гарно, і беру на руки, виробляю. Поло-
жила, примазала водою – і в піч. Він там росте. Підріс, 
загнітивсь, підпікся – аж підкотиться од черіня. І тоді 
ше виймаю його (так, через годину, чи більше як пів-
часа – загнітиться добре, шоб він уже не сколихавсь), 
я ше його примочу: з печі вийняла, примочила – і на-
зад. До чого гарний хліб! Вкусний! Солим, канєшно, 
як місим. І люди були здорові, жили довго. А житній 
хліб, він мелеться на раз у млині. Мололи так-о на ка-
мені – на раз мололи. Сіяли на ситко: де більша луш-
пинка з жита висівалась, а те дрібнюсеньке, де пере-
мололось – все. І він такий сірий хліб гарний. І люди 
були здорові, бо жито дає, в обшем, на організм люди-
ні добре крепке.  [...] [Де зберігали борошно?] А  так 
само в кладовці зберігали в мішках. Полотняні мішки 
були, такі гарні. І  стояла в мішках. [Мішки ставили 
вертикально чи на бік клали?] Ні, ставили. І, канєшно, 
на дошках. На підлозі. Часто мололи. Багато не моло-
ли, а  частенько. А  жито пересушували на сонці, на 
ряднах. Сіяли на ситко муку. [Чи можна було хліб що-
дня пекти?] Мона було потрошку, але як сім’я, робота, 
то так пекли... А в піч входило таких булок шість, а хто 
робив і дев’ять, як широка піч. Щотижня то пекли. 
[Чи прикладали гарячу хлібину, якщо боліла спина?] 
Таке робили. І тісто навіть житнє: густо замісили, ше 
то шо добавляли і приложували тоже. [У який день не 
можна було пекти хліб?] Не пекли в п’ятницю. Я ніко-
ли не пекла в п’ятницю. В п’ятницю то Ісус Христос 
умер. То ніхто не пече. Хто тепер молоді, то паску шоб 
наперід. А в четвер так люди пекли і в суботу. [Тісто 
розчиняли на залишеному тісті, без дріжджів?] Ага! 
Як у кого не було тіста (засохло чи шо), то мона давати 
дріжджі. Тісто те кисленьке, воно скорій вкисає, бо як 
осолодуватий, то він такий, як липкий. А як він при-
кисне, та рощина, то він хароший. Але як крепко кис-

лий, то тоже недобрий, – так угадували люди. [...] [Тіс-
то розчиняли звечора?] На хліб – звечора. А на паску, 
то багато старінни люди тоже розчиняли в ночвах зве-
чора. [...] Але я тоже не понімала, але я вчилася в чеш-
ки шити при конці вже Польщі. І я вже такий дівчу-
чок: матери не було в нас, ми вже сами готовили, пе-
кли. То я дивилась, як вона шо робить. І я як навчила-
ся пекти пирога, хліб. Даже до неї прийдуть на при-
мерку панове. То в неї було рощинєно, то вона каже до 
мене: «Ганнечко, заміси мені хліба». А я кажу: «То бу-
дете тільки підсипати скільки муки, дивитись на тіс-
то». –«Добре!» А вона вже там примерку в другій ком-
наті робе. То я їй місила. Але вони пекли білий хліб, 
чехи. Більше такий. Він житній, але так називався 
«ситковатий» якийсь. Він так, як питльоване жито. 
І вони робили таки кошички, плетєне просто з соломи 
так гарно. І виробляли, і він підходив. А тоді раз – на 
лопату і в піч. Не викидали так, не перекидали. Тільки 
сипали мукою, того кошичка обсипали, шоб не при-
стало. І як так-о саджає, то раз – на лопату так: зсунув 
з кошичка і в піч. [...] Вже як муки бракне, нема нікого 
підсипати її, коло неї [господині] ночви є. Наприклад, 
як я ставлю, то я собі взяла чистою рукою і підсипала. 
Знов розвела: ше мені тре’ трошки, я – ше. А як нема 
нікого, вже тісто, вже їй тре’ десь одійти, тре’ помити 
руки. [Як розчиняли тісто?] Вперід водою розведете те 
тісто, шо оставалось, шоб була окись. Там міра є на 
діжку, скільки лити. Не то шо там: ой, не знаєш  – 
більш налляв, менш налляв! Міра. Вже як пече хазяй-
ка хліб, хароша хазяйка, то вона вже має міру води. 
Розвела, а тоді муку підсипає. Так місити – воно само 
так показує. Пухне. Вже таке вимішане. Чимало пере-
гортати рукою. І вже воно пухне, розпухає так-о. Рука 
чиста буде. І на пиріг тоже так само тре’ місити – рука 
чиста, і  молоденько. І  на пиріг найлучче добавляти 
самі жовтки, розболтувати. Жовток такий твердий, 
а білок такий м’якший – і воно дає в тісті сходити луч-
че. І як спечеться, то воно таке пухкеньке тісто, а білок 
як спечеться, то вже не таке. [Якими дровами краще 
піч палити, коли хліб пекти?] Грабови дрова найлучче. 
Бо дубови, то жар чахне бистро. Сухий дуб – мона то-
пити. Соснови  – тоже мона. Но він більше чахне. 
Я  так: всадила хліб. Перегоріли дрова  – перегортаю, 
шоб воно, те зісподу так підчахне. Тепер як я вже бачу, 
шо вже мені посів жар, діжка зійшла гарно, я буру ви-
горну. Сипнула муки: мука, значить, горить – ага, хліб 
спечеться. Я свій хліб знала і знала піч, яка напалєна, 
то два часа посиділо, і я виймаю. Вийняла, примочила 
його, шоб воно одпарилося, – і хліб такий вкусний. [...] 
На лопату ше підсипаю грубо [борошно], шоб мені 
тісто не пристало. А  поки я перший саджу, другий, 
вже вона трошки випаровує. І в нас така піч була не-
висока. Мені не тре’ було гнітити його, він гнітився од 
каміння зверха. А як ше були печі таки в кого вишші, 
то затулювали, шоб гніт. Така була затула кругла, з єд-
ною ручкою, бляшана. Затулювали, шоб гнітився. [Як 
визначали, що хліб уже спечений?] На руку брали. 
Каже: «О, вже хліб по дворі пахне! Вже готовий». Чути 
проз комин воспареніє. А я таке: на руку – стукну, під-
скакує – то готовий. Є всякі хазяйки. Є такі маленькі 
пекли, є більший. То треба більш-менш дивитися. [Чи 
можна було комусь заходити до хати, коли хліб саджа-
ли?] Нє. Тоді стукає дверима чи шось. Більш-менш 
так-о, шоб ніхто не ходив. [...] Перехрестити [тісто] та 
і всьо. [Чи солили тісто?] Солили, аякже! То невкус-
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мололось – все. І він такий сірий хліб гарний. І люди Ммололось – все. І він такий сірий хліб гарний. І люди 
були здорові, бо жито дає, в обшем, на організм людиМбули здорові, бо жито дає, в обшем, на організм люди
ні добре крепке.  [...] [Де зберігали борошно?] А  так Мні добре крепке.  [...] [Де зберігали борошно?] А  так 
само в кладовці зберігали в мішках. Полотняні мішки Мсамо в кладовці зберігали в мішках. Полотняні мішки 

самі жовтки, розболтувати. Жовток такий твердий, 

М
самі жовтки, розболтувати. Жовток такий твердий, 
а білок такий м’якший – і воно дає в тісті сходити лучМа білок такий м’якший – і воно дає в тісті сходити луч
че. І як спечеться, то воно таке пухкеньке тісто, а білок Мче. І як спечеться, то воно таке пухкеньке тісто, а білок 
як спечеться, то вже не таке. [Якими дровами краще Мяк спечеться, то вже не таке. [Якими дровами краще 

Ф
знаєте, на воду, але, в обшем таке – густоти сметани. 

Ф
знаєте, на воду, але, в обшем таке – густоти сметани. 
Воно шоб у теплі стояло, зійшло. Тепір рано місим так ФВоно шоб у теплі стояло, зійшло. Тепір рано місим так 
не молодо, шоб виробити руками. Лопата посипається Фне молодо, шоб виробити руками. Лопата посипається 
мукою, і та хлібина ложиться – і потім у піч. З діжки, Фмукою, і та хлібина ложиться – і потім у піч. З діжки, 
як вона зійде гарно, і беру на руки, виробляю. Поло Фяк вона зійде гарно, і беру на руки, виробляю. Поло- Ф-
жила, примазала водою – і в піч. Він там росте. Підріс, Фжила, примазала водою – і в піч. Він там росте. Підріс, Ф

як я ставлю, то я собі взяла чистою рукою і підсипала. 

Ф
як я ставлю, то я собі взяла чистою рукою і підсипала. 
Знов розвела: ше мені тре’ трошки, я – ше. А як нема 

Ф
Знов розвела: ше мені тре’ трошки, я – ше. А як нема 
нікого, вже тісто, вже їй тре’ десь одійти, тре’ помити 

Ф
нікого, вже тісто, вже їй тре’ десь одійти, тре’ помити 
руки. [Як розчиняли тісто?] Вперід водою розведете те 

Ф
руки. [Як розчиняли тісто?] Вперід водою розведете те 
тісто, шо оставалось, шоб була окись. Там міра є на 

Ф
тісто, шо оставалось, шоб була окись. Там міра є на 
діжку, скільки лити. Не то шо там: ой, не знаєш  – Фдіжку, скільки лити. Не то шо там: ой, не знаєш  – 
більш налляв, менш налляв! Міра. Вже як пече хазяйФбільш налляв, менш налляв! Міра. Вже як пече хазяй
ка хліб, хароша хазяйка, то вона вже має міру води. Фка хліб, хароша хазяйка, то вона вже має міру води. 
Розвела, а тоді муку підсипає. Так місити – воно само ФРозвела, а тоді муку підсипає. Так місити – воно само 
так показує. Пухне. Вже таке вимішане. Чимало переФтак показує. Пухне. Вже таке вимішане. Чимало пере
гортати рукою. І вже воно пухне, розпухає так-о. Рука Фгортати рукою. І вже воно пухне, розпухає так-о. Рука 
чиста буде. І на пиріг тоже так само тре’ місити – рука Фчиста буде. І на пиріг тоже так само тре’ місити – рука 
чиста, і  молоденько. І  на пиріг найлучче добавляти Фчиста, і  молоденько. І  на пиріг найлучче добавляти 
самі жовтки, розболтувати. Жовток такий твердий, Фсамі жовтки, розболтувати. Жовток такий твердий, 

Е
лопату і в піч. Не викидали так, не перекидали. Тільки 

Е
лопату і в піч. Не викидали так, не перекидали. Тільки 
сипали мукою, того кошичка обсипали, шоб не при

Е
сипали мукою, того кошичка обсипали, шоб не при
стало. І як так-о саджає, то раз – на лопату так: зсунув 

Е
стало. І як так-о саджає, то раз – на лопату так: зсунув 
з кошичка і в піч. [...] Вже як муки бракне, нема нікого Ез кошичка і в піч. [...] Вже як муки бракне, нема нікого Епідсипати її, коло неї [господині] ночви є. Наприклад, Епідсипати її, коло неї [господині] ночви є. Наприклад, 
як я ставлю, то я собі взяла чистою рукою і підсипала. Еяк я ставлю, то я собі взяла чистою рукою і підсипала. 
Знов розвела: ше мені тре’ трошки, я – ше. А як нема ЕЗнов розвела: ше мені тре’ трошки, я – ше. А як нема 
нікого, вже тісто, вже їй тре’ десь одійти, тре’ помити Енікого, вже тісто, вже їй тре’ десь одійти, тре’ помити 
руки. [Як розчиняли тісто?] Вперід водою розведете те Еруки. [Як розчиняли тісто?] Вперід водою розведете те 
тісто, шо оставалось, шоб була окись. Там міра є на Етісто, шо оставалось, шоб була окись. Там міра є на 
діжку, скільки лити. Не то шо там: ой, не знаєш  – Едіжку, скільки лити. Не то шо там: ой, не знаєш  – 
більш налляв, менш налляв! Міра. Вже як пече хазяйЕбільш налляв, менш налляв! Міра. Вже як пече хазяй
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ний буде хліб, як несолоний. Всякий хліб тре’ присо-
лювати. Оцьой куплений, він то присолєний. Ви їсте, 
а він вкусний: він солоний, не переквашений. А і чути, 
як він осолодуватий – не має смак тоже. [Хліб пекли] 
на черіні. Дайте на бляху, у хормах – він уже не так має 
вкусу. Навіть пироги, брали ту рощину (ше хліб не мі-
сили), брали в ночовочки і білою мукою, котора пит-
лювали (котора остання мука, вже вона чорніша), то 
тею підмішували. І пекли от у піст, як постили, з пасо-
льою чи з горохом піроги. І тоді на черіні вже коло хлі-
ба скраю саджали. Тоже мукою підсипана лопата. Са-
джали на черіні, виймали, мили його. І так само зійде, 
так як хліб. І тоді мастили олією, часником – об’єдєніє. 
Людина крепка така, і наїсться посно – і вона крепка 
така. Таки були дядьки червони. Но постили і діти, 
і ми вдома постили.  [...] [Чи позначали якось першу 
хлібинку?] Ні. Я вообще, знаєте, як посадила на лопа-
ту, я раз-два з боків так-о пальцем, шоб мені форма 
була, і  ямочку посередині. І  такий гарний хліб. От 
празник як церковний, то я хліб давала, то всі попи: 
«Шо за хліб? Як печеться?». [Чи можна було заходити 
до хати, коли жар із печі вигребли?] То люди казали: 
«Ой! Не йди, бо будеш голий!». Як піч гола. Бідний – 
будеш голий, як піч. Назад дрова [закинути], шоб не 
була гола піч. Як є сушина сушити – то туди. А так же 
ж піч така розпалєна, гарача, то закідали дрова. Дрова 
сухіше. І  обізатєльно: хай дві поліни, три, а  шоб не 
була гола піч, черінь гола. [...] Як діжка не висходить 
добре чи не вкисне, то шишки дають, репається з бо-
ків [хлібина]. Де-небудь так-о. А  піч як холодна, то 
тоже таке не вдасться. [Чи їли ці «шишки»?] Їли! Нао-
борот терли салом чи часником і салом. Хто хтів, то їв. 
[Чи буває так, що дві хлібини спечуться разом?] Як 
густо посадити, не понімає там жінка, то канєшно, шо 
росте і стулиться. Вийняли з печі, розсунули і всьо. [...]
Як сниться, [що хліб печеш], то, я  вам скажу, шо не 
всім єднаково. Як сниться вам, шо ви шось напекли, 
чи вам приніс хтось якогось хліба, – недобре, печаль 
якась. [...] [Чи може господиня забути хліб у печі?] Бу-
ває. То її вже не тре’ їсти, бо то щитається «забудька». 
Будете забувати. Не їли. Або курам, або собаці [відда-
вали]. [...] Солили [тріщину, якщо хліб репнув у печі]. 
Солили, посля змивали.  [...] Як шось болить крепко, 
вкрайте кусок хліба (нога вам болить в якому місці), 
скибочку приложіт, прив’яжіт. Побуде до схода сонця, 
рано встанете і дайте собаці, хай з’їсть. І собака біль і 
болєзнь ту вибреше. Таке чула, і таке робили, і опису-
вали. [...] [Чи казали, що кіт і собака випросили в Бога 
хліба?] То да. То собаці тра’ дати хліба, котові тра’ 
дати, бо вони випросили хліба. Як був Потоп, собака 
вив, брехав, шоб Господь послав врожай, шоб хліб 
був. [Чи мастили чимось хліб, коли витягли з  печі?] 
А  примазували водов. Так шкоринка трошки одпа-
риться, а  зи споду, то як уже піджарений крепко, то 
мона тоже обмити його – одпариться. І ставили його 
на лавку. Мона на бік ставити, десь при стіні, мона і 
так класти. [...] Хліб впаде, як він у піску, ви його взя-
ли зверха поцілували: «Прости, Господи», – курці ки-
нули чи кому, розмочили його. Хліб шанували. Хліба 
не мона брати вилкою. Як ви в гостях чи шо, не мона 
хліба доставати вилкою. Хліба тра’ брати руками. [Чи 
можна хліб перевертати сподом догори?] Нє, нє. То 
гріх. Як він сидить, як пікся, так його тра’ на стіл клас-
ти і на лаву, і скрізь. А не мона обертати. [Хто в сім’ї 
мав нарізати хліб?] А то залежить, як ви коли їсти ко-

тора хоче, то нарізали. Вже як свято – то вже господар. 
От, скажем, на Різдво господар до хати коляду носить, 
носить сіна трошки, сипле пашню (пшеницю-жито, 
шоб життя було; і всяку беруть пашню, під настілни-
чок, шоб родила). І господар вже все теє, і хліб нарізає. 
[Що робили з окрайцем?] Так само їли. То ше як були 
молоди, а  приказка така була старінна: «От дівчина 
з’їла лубочок хліба – будуть хлопці цілувати!». А з пас-
ки лубочка хранилось. Як от в церкві дають аркуш, 
вже після Паски, аж за тиждень Проводи – ріжуть ту 
пасочку, от була все врем’я в церкві, одправлялося. То 
добре в дорогу брати з собою. Паску зрізують – лубоч-
ка хранять тоже: корова отелиться, то дають, самому 
мона, як от шось таке, то мона покушати. А аркуш, то 
всє равно шо ви до причастя ходили, як достанете ар-
куш з церкви. То добре в дорогу. Вобше, як хліб який, 
то добре посвятити. [У який день не можна хліб різа-
ти?] Оцьо було Сікновеніє. То є такі, шо не наріже 
собі. Бо одрізали голову Івану Крестітєлю тоді. То тоді 
не ріжуть (є такі старінні люди) хліба і не варать чер-
воного борщу. Вообше той день так постять. Наріжуть 
наперід. [...] Колись люди старі, то і нас батько учив – 
пообідав, перехрестився: «Спасібо Богові, накор-
мив!». [Що робили з крихтами, які залишались на сто-
лі після обіду?] То як вже зметете ті кришки, то можна 
висипати або курці, або навіть собаці. Тільки шоб не 
тупати. [Чи  обов’язково треба доїсти свій шматочок 
хліба?] Треба доїсти, бо хтось силу вашу з’їсть. А хтось 
не доїсть з вашої сім’ї, осталось (покине діти чи шо), 
то не тре’ його доїдати. Нехай його чи щеняті кинути, 
чи курці, чи так де. Бо то, щитається, буде єдне на дру-
гого в’їдати  – і  ви їхню силу заберете. Отаке казали 
люди. Але люди колись знали. [Чи  можна було їсти 
хліб, який миші погризли?] А, ні! Після миши – то яд, 
то не їли. [Чи приносили дітям хліб «від  зайчика»?] 
А  вже, знаєте, вкроїть лубочок хліба  – і  в  кишеню. 
Приїжджає з ярмарку – ми ждем, шо батько привезе. 
А він виймає той хліб: «Нате, – каже, – то од зайчика, 
то гостинець!». А ми вже їмо, вже тішимося. [...] [Чи 
пекли щось перед вогнем, поки в печі ще горіло?] То 
пекли на пательні такі бліньчики. Там горить далі, 
а тут жар: то пекли бліньчики таки. От намаже олійом 
чи жиром пательню і пече в печі. [...] [Чи пекли хліб на 
капустяному листі?] Листя, то тільки як ото таке оста-
ється тісто, да й лишнє воно мені в діжці, то бере на 
листок капустяний, розпліскує. Він зійде, то він скоро 
спечеться, свіжий. То считали підпалок. То на листку. 
А як немає того листка, то просто на черіні. А вже під-
палок спікся, вже вийняли – схолов – вже їдять.  [...] 
Він [хліб] буде добрий вам цілий тиждень, тільки шо 
він черствіший буде. Він свіжий буде три дні, хароший 
хліб, такий свіженький. А вже на четвертий він трош-
ки черствіший, далі – ше черствіший. То то ж так само 
робили, як черствий хліб, не хоче хазяйка пекти часто, 
то тоже грінку зробить чи одпарить. От жарить карто-
плі і візьме на картоплі положить, накриє кришкою – 
він одпариться і хароший. А можна і так, як вараться 
картоплі, шоб вода не підходила: замотає хліб в мар-
лю, положить – одпарився, як свіжий. [Чи ходили бід-
ні люди по хатах, просячи хліба?] Перш дуже ходили 
діди: таке бідне, з торбами. Коли прийшов – тре’ вріза-
ти йому, дати хліба. Тра’ бідному завше дати. Завсі не 
минати бідного: чи він неправду каже, чи він проп’є 
там, а воно просить – не минай його. Шо-небудь бід-
ному тре’ дати. Навіть як у свято якесь, бідний якийсь 
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І
якась. [...] [Чи може господиня забути хліб у печі?] Бу

І
якась. [...] [Чи може господиня забути хліб у печі?] Бу
ває. То її вже не тре’ їсти, бо то щитається «забудька». Іває. То її вже не тре’ їсти, бо то щитається «забудька». 
Будете забувати. Не їли. Або курам, або собаці [віддаІБудете забувати. Не їли. Або курам, або собаці [відда
вали]. [...] Солили [тріщину, якщо хліб репнув у печі]. Івали]. [...] Солили [тріщину, якщо хліб репнув у печі]. 
Солили, посля змивали.  [...] Як шось болить крепко, ІСолили, посля змивали.  [...] Як шось болить крепко, 
вкрайте кусок хліба (нога вам болить в якому місці), Івкрайте кусок хліба (нога вам болить в якому місці), 
скибочку приложіт, прив’яжіт. Побуде до схода сонця, Іскибочку приложіт, прив’яжіт. Побуде до схода сонця, 
рано встанете і дайте собаці, хай з’їсть. І собака біль і Ірано встанете і дайте собаці, хай з’їсть. І собака біль і 
болєзнь ту вибреше. Таке чула, і таке робили, і описуІболєзнь ту вибреше. Таке чула, і таке робили, і опису
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такий є – поклич його на обід. На Паску кличуть, на 
Роздво. [Чи розраховувалися хлібом за виконану ро-
боту, коли не мали грошей?] Да. Як хоче, хай бере хлі-
бом. А ні – то продасть дядько. Колись, за Польщі, де 
було взяти гроша? Ніде! А перш то так: чи ти порося 
якесь продаси, чи теля продаси. А так – нема де взяти 
гроші. На зарібок нема як піти, бо своя земля є. [...] То 
завсі пекли до Різдва хліб і пироги. 

ПОСУД, НАЧИННЯ У діжці дерев’яній [розчиняли тіс-
то на хліб]. [Діжка з клепок була?] Ага. [З якого дерева 
робили діжку?] Може бути більше з соснового. Може 
бути з усякого, шо вона легша. А й з дубового були, 
то дуб більше черніє. [...] [Чи пускали діжку на воду, 
коли шукали утопленика?] Ага! Казали, шо пускали, 
і  вона так кружиться, кружиться, кружиться  – і  там 
спиниться. Чи правда, чи неправда – не знаєм. У нас 
такого не було. Може, вічко, може, діжку – не докажу. 
Але, кажут, з пікної діжки пустити, і найде покойніка 
де. То в нас же ж тут не було де.  [...] [Чи діжка мала 
«обручі»?] Мала. В мене ніколи [«обруч»] не тріскав, 
я  кілько літ пекла (а  вже років зо три не печу). Вже 
духовки є, то піроги печу. [...] Над тею діжою не можна 
[сіяти], бо були таки ночовки. Тоже дерев’яне. Не зби-
те, а з такої липи. Видовбане, вишкрабаний. І сіяли на 
ті ночви. Бо на діжу розпилається, і не знаєте – кільки 
шо. А так вже берете звідти: і підсипаєте, підсипаєте, 
шоб не був ріденький такий в руки взяти, і шоб не був 
задовбаний густий. [...] [Від граду] викидають лопату, 
коцюбу. А я ставлю завсі віника на порозі просто. [...] 
[Жар вигортали коцюбою?] Так. [Чим вимітали піч?] 
А таке робили помело. З соломи. Як от такий сніп є, то 
зв’язували з  соломи: раз згорнули (таке, як перевес-
ло), другий, третій, четвертий – кульок такий, помело. 
Тут [з місця згину] буде дюрка – всаджується гужвок. 
І вмочається у воду, і тим помелом вимітає. А нема со-
ломи: я  вмочила онучу, на коцюбу замотала, шоб не 
злетіла, вимела попіл – і всьо. [...] У нас є ше дерев’яна 
ступа, шо товкти: товкли мак, кутю. І масло бити є.

ПОСТУВАННЯ Як уже перед Паскою піст – постили. То 
тоді їли пісне: сушили сушини багато, олій били свій 
(скільки хоч). Таке всяке добре варили. Гриби збірали. 
Суп з пасольою, з  грибами  – пісний (з  олійом). Біло 
за Польщі тоже: оселедці дуже добрі. Тільки тоже був 
цукор дорогий. Кіло цукру – то півпуда жита. А пуд 
жита (ну, шістнадцять кілограм) – то було два злотих. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Пекли [коровай]. І зара’ печуть ко-
роваї. Коровай один. Весілля як приїде з церкви вже, 
то молода і молодий – за стіл, то коровай стоїть. А по-
тім розрізують.  [...] Молодий має свій коровай, а мо-
лода  – свій коровай. У  печі пекли. Вдома. Коровай в 
каструлях таких пекли, шоб він же такий височенький 
був, гарний. І вже як зара’, то весілля в суботу роблять. 
А то раньше у молодої вечір – коровай. В неділю моло-
дий приїжджає до молодої. Молода вбирається, їдуть 
до шлюбу. Приїжджають на обід до молодої. І той ко-
ровай так стоїть на столі вже. Вже як пообідали, все, 
тоді в молодої крають той коровай і роздають по столі: 
«Пробуйте, який коровай!». Чи солодкий, чи вкусний. 
[Кого запрошували пекти коровай?] Жінок шоб було 
до пари. От наприклад, так як ви живете гарно з жін-
кою, то жінку вашу беруть за коровайницю. Вдову чи 
розвелась з чоловіком, то ні. І  до пари коровайниці. 
Благословенства просять в батьків. Чотири чи шість. 

Або дві  – шоб до пари. [Хто запрошував коровай-
ниць?] А йде мати: мати молодого чи молодої. Рідна. 
[Чи приносили щось коровайниці?] Хто несе сахар, 
хто несе яїчка  – отаке, шоб не йти з голими руками. 
[У який день пекли коровай?] Раніше так-о, десь от за 
Польщі, то вєчно коровай у суботу [пекли]. Коровай в 
суботу ввечері – завсі були. А тепер весілля от в суботу. 
Пекли ше в четвер. В суботу мона пекти коровай. Най-
більше – в суботу. [У чому розчиняли тісто на коро-
вай?] В ночвах. [Із пшеничного борошна пекли коро-
вай?] Да, канєшно. Ше й чим гарніша мука. Коровай не 
солили. Ну, шоб не було солоно, а солодко. Солодили 
добре тісто – і всьо. [Хто розчиняв тісто на коровай?] 
Хазяйка. Хатні рощиняли, а місити вже кликали. [Ко-
ровайниці] перед тим як приступити, то батька-матері 
просили благословення коровай місити. Казали: «До-
мовий батько, домова мати, прошу благословенства 
коровай починати». А  дві жінки місило. А  остальни 
вже крутили всякі квітки, те все.  [...] Я  вже й старі-
ша була, було мені стидно йти, але прийшла сусідка: 
«Ходи коровайницею». Бо ми з чоловіком гарно жили: 
ніколи не спорили, ніколи не ревнували. То брали та-
ких, які в сім’ї добре жили. Я кажу: «Я ж стара! Куди я 
піду! Ви шо?!» – «Ходи!» Ну, якось не могла одказатись. 
То я ходила, місили, всьо. А потом пірожки місила. Ше 
як пекла тісто, так я вчилась в чешки. То кажу до хазя-
їв: «Ходіть попробуйте, яке тісто». [...] Як він [коровай] 
уже лопне, то тоже така причина, шо шось воно недо-
бре, в обшем. Присмалиться – то нічого. Тільки но аби 
не крепко де репнув посередині чи шо отаке. То недо-
бре. І воно дєйствітєльно правда. У мене, як коровай я 
пекла у молодої, то гарний вийшов, а в молодого, то так 
репнув. І ви знаєте, недовго прожили – і розійшлися. 
[Що ще пекли, крім короваю?] То пекли «гуски». Щи-
тають так, як пампушки. Але так виробляли, шо тут 
дає наохрест так, як крила розплескані. Коровайніцам 
давали «гуску» ту. Називали «гуска». То каже одна ко-
ровайниця: «Я собі зроблю». А та: «Я собі зроблю». Як 
вже остається тісто. [...] І як вже місять той коровай, то 
так дивись, скільки ти взяв тіста більш-менш. То вже 
добавити до його мона, як мало, а одібрати вже од того 
коровая – вже не одбірали тіста, якій вже буде. [У тіс-
то] добавляють цукор, яйця. Копійки мона класти. На 
спід кладуть. [Чи міг коровай так підійти, що важко 
було з печі вийняти?] Було таке. Розбірали [піч]. Але 
більш-менш посуду підбирали: всовували – як вона зі-
йде, як підійде. А бувало таке, шо й розбірали. Але так, 
мірали посуду в піч. «А, ця посуда заходить. Коровай 
хай так-о підійде  – значить вилізе». А  як нє, то того 
обруча знімали і висовували [коровай]. Тішилися, як 
гарний коровай. Більше до себе підгортали все тісто, 
[коли місили]. [...] [Пекли] калачі. Йшли на весілля, то 
несли калачі рідні тітки, дядьки. Пательня така буде 
(хто – більша, хто – меньша), така загнута трошки зо 
всіх сторін. І викше ті боки. І на цілу ту пательнєчку 
зробить калача. Зверху там якісь листочки, все гар-
но, шоб він вже гарний такий був. Ото такий калач. 
[Чи  пекли щось для молодих?] Парку: просто тісто і 
тут передушена – тут така пампушечка, і  тут. Парка. 
І молода бере в пазуху собі там. А приїдуть з церкви 
(таке воно малєньке – «парка» називається), і молодо-
му дає, і сама їсть. Таке було колись. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пе-
чуть такі пампушечки тиждень перед [Великим] пос-
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том. Ше молошне мона їсти той тиждень, а вже м’яса, 
сала не їдять. [Hа Середопістя] печуть таке – «хрещи-
ки» називаються. Пірожки такі. Тая така, розкачана як 
на вареник, то так: з цьої сторони зліпили, з цеї сторо-
ни. А там – дюрки. І так хрещики пекли. [Чи багато їх 
пекли?] А так, шоб було наїстися хоть на два дні. [...] 
Пекли перед Паскою [хліб], то тоже я більше, шоб сві-
жіший, то в четвер пекла. А паску вже в суботу собі 
пекла. [...] Я вже років тридцять як держала гиндики. 
То я собі зарубаю гиндика та впекачу в піч. Зара’ то 
духовки є. А то напалю піч, накрию кришкою – в піч. 
Там всю приправу дам (перчики, все). І сухариків на-
печу собі, вдобних таких. І паска вдобна. [...] Перш ше, 
як ми булі мали, то таки мазурки: тільки шо солодке 
тісто і пампушечки – і то мазурки. А тепер хто хоче, 
пірожки зверху наложить. Пампушечки, меньші, як 
кулачок, – то мазурки. То хрещеники несли до хрес-
ної: яєць червоних, бере ті вже мазурки. А вона вже 
дає якогось гостинця, подарка їм. То й тепер ше так 
роблять. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Чи пекли на похорон спеціальний 
хліб?] Не спеціальний. Так, як завсі. А тепер от вми-
рає – накупляють. Хто ж його пече? То як книші, то 
вже так: дев’ять день, як хтось умер. Наприклад, хай 
воно навіть вмре сьодня, то в  неділю несуть книші. 
Не ждуть дев’ять день, то несуть книші. Три хлібини. 
І одправляє. І коливо. Коливо тра’ (багато цукерки не-
суть, то ні), шоб було таке з хліба: чи з рису, чи з булки 
нарізано з білої. А тепер от у магазині куплять [хліб] 
і  несуть. Одправиться. То вже те попові, ті книші. 
А коливо то вже дають їсти. [Чи кладуть на віко хліби-
ну?] На віко – да: як везуть, то кладуть хлібину. Шоб 
з хлібом на той світ одправити. [Що потім з тією хлі-
биною роблять?] А то його в церкві кидають. [...] [Чи 
ламали молоді хліб?] То хліб той, шо стрічають вже од 
шлюбу надворі. Хай як молода чи молодий вломить – 
котре вперід вломає, то той буде верха мати. 

с. Уїздці
Записала О. Боряк 9 жовтня 2011 р. у с. Уїздці  

Здолбунівського р-ну Рівненської обл.  
від Охрімчук Віри Сильвестрівни, 1929 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутю 
робили з медом, горіхами, маком і робили зі всяким 
узваром. Пшеницю товкли у ступі, ще ступа у мене є, 
ще товкач. Потовчуть, просіять, вмиють. А тепер вже 
купили пшеничної крупи, зварили кутю. На Різдво, 
ми кажем – на Вілію, пекли постні пирожки і варили 
постний борщ, і  кашу  – все посне варили. Пиріжки 
робили з сливками, вишнями, яблуками. А вже різд-
вяне, то робили вже здобніші – з маслом, яйцями. На 
Вілію готували все посне – і борщ, дванадцять страв 
готували. Млинці (без молока, наб’є те тісто посне) 
пекли з оселедцями, покладуть по кусочку оселедця, 
вареники варили з сливками, вишнями, рибу смажи-
ли – колись всяка риба. Колись за Польщі, я мала була 
така, але трошки пам’ятаю, оселедці були всякі, які 
хочеш, якої хочеш ціни – такі, такі і такі, найдорож-
чі – то найкращі. Хто мав гроші, то купляв. То було. 
[Масляна] І млинці на кислому молоці з содою роби-
ли, і робили такі на дрожджах розчиняли. На Масляну 
готували молочне: сир, млинці, вареники, сметана  – 
отаке-о. Це вже до посту. Це перед постом.

ПОСТУВАННЯ Коржі пекли у будні. Напечуть в піст 
бувало, яблук наварять, сушени, натруть його на 
друшляк, бо колись м’ясорубок не було, накришат 
тих коржів, намішают, і  така здорова макітра, пона-
мішают тих коржів, і так – діти сідают кругом стола і 
їдять – всі! Ложкою з однієї макітри. Налуплять маку, 
з маком любили тії коржі. [...] На перший день посту 
треба полоскати зуби, бо вже піст почався [сміється]. 
Самі жінки збиралися, і за моєї пам’яті, я ще була мо-
лода, а такі приходили жінки, як би моєї матері віку, 
приходили без чоловіків – по стопці випили, шось там 
поїли та і все.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Так 
пекли на Середохресну середу  – пекли спеціально 
не круглі пиріжки, а отако навхрест вмотували хрес-
та – називали їх «хрестики». З начинкою – з яблуками 
сушеними, намелют, понамазуют і загортают. На такі 
свята – хто шо хотів, і пиріжки. Спеціального не було. 
Пасха солодка, здобне тісто – все так, як і тепер, такі 
паски пекли.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Калачі пекли, тепер кажут «коро-
вай». То такі форми були, «дечки» казали, глибокінь-
киє. На весілля тоже вже всі печуть. Казали «калачі». 
Калач такий високий, гарний!

ПОМИНКИ Коливо роблять з рису і з пшениці, як біль-
ше на різдвяні свята, і просто з хліба роблят так – бул-
ки накришат і поливают медом. Всяке було, рису мало 
було, а пшениця, як кутя, хто з хліба, з булки [робили].

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Вдома готували чи суп, чи 
борщ, чи капусту – капусняк, расольник. Отаке готу-
вали. А на друге – то таке: або каша, або галушки, ко-
лись не було вермішелі купляти, самі мисили галушки. 
То таке – молоко, як у піст – [із] сушиною, з сливками, 
вишнями. Отаке робили. То було завше шось наваре-
не, через те шо тоді сім’ї були не так, як тепер. Тепер 
одна дитинка, двоє, а колись було – у самого діда було 
восьмеро дітей, то так наварять вранці – більше всьо-
го картоплі наварят «в мундирах», ото огірки, капуста, 
намастили, ну, якшо вже є там сало, то дадуть сала, 
як нема, то так. Сідают і їдять. А  на обід варят вже 
супи, каші. Вареники робили із сиром, з  картоплею, 
з вишнями, з усім таким. Сметана, сир – все їли. Свої 
ж корови мали. Все робили: і сир, і масло, і сметану. 
З  яєць, то спеціально мало дуже, бо там треба було 
шось продати і купити, бо ж колись не було такого – 
тільки те мали, шо на землі вродило. А продали зерна 
трохи, то шось купили – чоботи чи спідницю, чи шо. 
Подорослішали, то вже ходят до багатших заробляти 
собі шось, шоб купити.  [...] Жарили яйця на сало  – 
«яєчня» зветься. Не дуже часто, бо сем’ї були, ще вісім 
дітей да двоє старих – багато там наготуєш яєчні той? 
Більш таке – картопля, каша, гречка. Вареники нава-
рят макітру чи то на вечерю, чи на сніданок.

СТРАВИ З ГРИБІВ З грибами варили супи, борщі і під-
ливи до картопель робили. Чи посне – з оліями, чи з 
салом, коли вже які дні виходили. Все робили.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Ягоди збирали. Колись їх ніхто не 
маренував, ні вишень. Все сушили в печі, а потім ва-
рили, пекли. Маку до вишень добавляли – натовчуть 
маку да з вишнями. Або так пекли. І вареники варили. 
Воно корисніше навіть для організму. І квашені огір-
ки, не мариновані. Колись наквасят так бочку огірків, 
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бочку капусти і  тоді зимою їдять. Кавунів у нас не 
було. У нас всі привозні кавуни, не було у нас у цих 
місцях за Польщі.

ХЛІБ А то печуть хліб, треба напалити піч, а потім той 
жар вивернути, то «коцюба» звалася, коцюбою вивер-
тають жар, а хліб, знов лопата – на лопату ложат хліб. 
Не пекли в формах, тільки от так на черіні пекли. Виро-
бляли хліб, отак положать на лопату і в піч. Таке було! 
Хліб більше пекли житній грубого помолу, разовий, ка-
зали, хліб. То деякі вже були багатші люди, то жито пет-
лювали, був такий білішій і, може, смачніший, але той 
тоже був добрий хліб. Діжки такі були спеціальні, ще в 
мене є така діжка, розчиняли там – кожен раз кидали 
тіста кусок, а потім другий раз пекти – знову його роз-
мочували і  знов робили опарку. Його там викиснять 
і тоді вже на ранок печуть хліб. У п’ятницю і в неділю 
не пекли [хліб]. Казали, що у них страданіє Христове 
у п’ятницю, то не пекли хліб. Часом бувало, шо хто 
забуде [хліб у печі]. Мені таке не приходилось. Пекли 
калачі, пиріжки, коржі – тісто таке біле, але на дрож-
жях – це коржі шиталися. Кисле молоко, сода, ну там 
трохи посолять, може, присолодить, але колись то мало 
солодили, може, кине цукра, але цукор був дорогий – 
це ще за Польші. Але пекли такі коржі. І ще тепер не 
раз ми вспомінаєм – ми вже таких коржів не спечемо! 
Ну як ти – в духовці він вже не той! Як положиш тісто 
на черені, вже воно взялось рости. Або ще так: поклав 
на дечко, пока ще дечко розігріється, пока воно ще по-
маленьку, то вже корж отакий! Вже немає такого смаку, 
вже не так він поросте. Коржі пекли у будні.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Каша  – колись 
рису того не було, а то пшоняна каша, гречана була, бо 
хазяї сіяли, і були круподерті, то мали гречку і вари-
ли. Пшенична каша – не дуже була. З вівса – не знаю. 
Колись то овес тільки коням давали. Борщ заквашу-
вали – спеціально робили буряковий квас. Наливали 
буряки, воно настоїться, закваситься, і тим заквашу-
вали. Помідорами заквашували  – таке. З  капустою. 
Суп перловий і пшоняний – всякі варили супи.

НАПОЇ Кисілі робили тільки з вишень, солодкі. Молош-
ні [киселі] колись не робили, за моєї пам’яті, а тепер 
роблять. Колись натрут картопель, той крохмаль роз-
вели, кинули в кип’яток, воно загусне, ріжуть його на 
кусочки. «Вишибайло» колись казали – коли весілля 
чи гості, то поставили кисіль чи компот, казали «ви-
шибайло» [сміється]. А тепер уже такого нема. Став-
лят усе разом, як прийдеться.

РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОН

хутір Бондарівка с. Пляшева
Записав А. Зюбровський 13 липня 2010 р.  

на хуторі Бондарівка с. Пляшева  
Радивилівського р-ну Рівненської обл.  

від Ткач Ганни Яківни, 1930 р. н.,  
родом із с. Острів Радивилівського р-ну  

(на хуторі Бондарівка проживає з 1950 р.)

ХЛІБ З житньої разової [муки колись пекли хліб]. А от 
як осипка мелеться. Тепер вже грубо, а то міленько мо-
лолося. Так як тепер свиням дають. На каменях [моло-
ли]. Хліб не виробляли в миски так, як тепер виробля-

ють, шоб нарухалося в мищини (чи які форми – хто 
там має шо). Прамо з діжки: брали, руку мачали і ви-
робляли одразу на лопату – і в піч. Але до чого той хліб 
був смачний! Він такий аж пухкий. Не такий, як тепер, 
шо порошка того сиплять, і  з’їсиш його півбулки за 
день. А з’їсиш скибку – і є ситість. То хліб був. А тепер 
того хліба нема, тілько так-о як нагадаєш, як мама 
борщ варила, як мама хліб пекла, – яке воно було смач-
не, яке воно все було добре. [Де можна було змолоти 
борошно?] В  млині. Млини на воді. В  Гострові вот 
млин, і тут був млин. Тут розібрали, в Острові ше стоїт. 
А то була разова мука. Питель був отдєльно, то «валь-
ці» казали, а то – «камені». Жорна були, але за німця. 
Таке було, шо не мона було молоти. Така була мірка до-
рога, вже не дуже й приймали. А потим петель і зовсім 
закрили, то возили і до Радовилова, і за Радовлів, Бог 
знає куди. [Чи казали, що з млина не можна нічого 
красти?] Кажуть: «Не бери ні зав’язки, нічого, бо миші 
будуть забирати додому». [...] Хліб пекли на гущі. Ото 
при кінці хліба вже виробляють – треба трошки оста-
вити (отак-о зо жменю) тіста. В діжці воно остається 
збоку. І на тому роблять підмолоду. Добавляють трош-
ки муки, тепленької води, і шоб воно трошки наруха-
лося на тій гущі. Пекли почті шотижня. То не так, як 
тепер, шо я от сама, вони сами двоє  їх. А  були діти, 
були сем’ї великі – не було так, шоби було в хаті єдна 
чи дві душі. Так шо шотижня треба було хліб пекти. 
В  нас от було шість душ в  сім’ї (четверо нас дітей, 
а  двоє батьків  – шестеро), але щотижня треба було. 
Тілько люди соблюдали свято, і закон якийсь був, то в 
п’ятницю не пекли. То вже дехто каже: «Ай! Вона може 
і в п’ятницю пекти хліб!». [Чому не можна пекти хліб у 
Великодню п’ятницю?] Бо Ісус Христос пішов на 
страждання. В  п’ятницю продали його. І  в п’ятницю 
паски не пекли, в п’ятницю й хліба не пекли. В п’ятницю 
чогось не положено було.  [...] [Чи додавали хміль до 
тіста?] А де той хмель був? То на гущі. Треба підмолоду 
зробити: треба тепленької води, трошки муки. В  тій 
порі, от як літом, тре’ підмолоду зробити, воно трошки 
підрухається, і  тоді вже рощиняють звечера, а  врано 
місять. Воно рухається файно. Тепер дрожджі все дей-
ствують, а  то і без дрожджів рухалося. [Якою водою 
розчиняли: гарячою чи холодною?] Літня шоб була: 
і не гарача, і шоб не холодна. Холодною – не буде руха-
тися, а  гарачою  – то запариш.  [...] Хто мав ложку 
дерев’яну, бо колись дерев’яні ложки були і великі 
(черпак), і маленькі, а хто мав кописточку. Кописточка 
не дуже довга, бо діжка ж невисока.  [...] Не вдасться 
хліб, як мука несвіжа, як їй вже до року часу буде, то 
може не вдаватися хліб. Або ше може не вдаватися 
хліб, як збоже поросле. В  півкопи клали, та  й, може, 
приросла. То вже не буде рухатися, вже буде липковате 
тісто. А якшо хороше збожа, от таке не може бути. Ше 
свіжа мука. Ну, три-штири місяці, то ше добра, а даль-
ше її, до шести місяців, вже вона не має клею того. 
І вже воно так не буде хліб вдаватися пізніше. А з сві-
жої муки, а доброго зерна – нема такого, шоб не вда-
вався. [...] Не намелювали [багато], бо сем’ї були вели-
кі, шотижня пекли, то де ж могло бути намєлєно. То ж 
не було тонни чи півтонни, а дві метри, а як сім’я якшо 
здорова, то, може, там і три метри. Був млин. Та й чого 
ж то: коні є – запріг та й завіз, і зара’ вкинув на кіш, та 
й змололося. А ше шо може не вдаватися: може камінь 
притиснути і може припарити муку, шо вона вже за-
надто мілка, і вона прамо аж гарача виходить. От з та-
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кого припареного. Навіть отой питель, тоже треба до-
бре слідкувати за тим питлем, як питлюється, шоби 
шанц не зробився. Шанц  – заб’є трошки десь (всьо 
врем’я молоточком то там, то там по трубах треба по-
стукувати, шоб не забилося). Бо ж воно питель: перша 
мука йде чи навіть і друга йде. Робили на три муці. То 
вже третю добавляли до житньої. [...] Большинство є 
нецки. В нецки сіяли, а тоді береться чи мискою, чи по-
лумиском сипалося скілько. Раньше ллється вода, 
скілько потрібно. Міра повинна бути вже, бо вже знає 
господиня, скілько треба води вілляти. Бо мона налля-
ти стілько, шо діжка потім буде зверха хліб – і то вже 
недобре. А  міра повинна бути, скілько води вілляти. 
Тоді господиня сипе муку по потребності, рощиняє. 
Хто був бідніший, то сіяли на решето, а хто вже богат-
ший, то на сито. То там трошки де ґрису, як на сито сі-
яти, оставалося, то вже він біліший, хліб той. [Житній 
хліб кращий, ніж пшеничний?] Канєшно, він на все 
луччий – житній хліб. Житній на желудок, на все вза-
галі ліпший. Він смак має зовсім не той, шо пшениш-
ний. [Чи казали, що гарячим хлібом можна лікувати-
ся?] Хлібом обкладали, як з печі виймуть, то то ради-
куліти лічили чи шо. Але я такого не робила. [Чи піді-
грівали борошно взимку, коли мали розчиняти?] Мука 
не підігрівається, тілько вода ллється. А як рощинить-
ся, якшо холодно в хаті, то кругом кожухом яким чи 
чим треба обстелити діжку. А воно як рухається, воно 
тепло набирається ше само по собі, хліб набирає. Од-
криєш вічко зверха, то воно аж прамо дух піде такий 
теплий, почується. Треба було обкривати діжку, шоби 
тепло в ній трималося. Врано місили. А тепер на дрож-
джах замісе. [Як довго треба було місити?] Питльова-
не, то одстає од руки, то вже, значить, вимішане. А ра-
зове, то само по собі дивиться жінка, та, шо вже старі-
ша. А як вчит молоде, то каже: «Ше, ше трошки поміси, 
бо ше не вимішане добре!». То треба було довго місити 
разове тісто. Рощиниться – перехрестиш, заміситься – 
перехрестиш, саджаєш перший бохонець в піч – пере-
хрестиш його на лопаті. Як положиш на лопату саджа-
ти в піч, перехрестиш тоді. [У який кут печі саджали 
першу хлібину?] То нема разніци, під який. Я саджала 
завше, бо мені більше нагарувало, то саджала по лівій 
стороні. [Якими дровами краще палити піч, коли пек-
ти хліб?] Які є, то тре’ палити. Але ж більше на жар має 
тверде дерево: дуб, граб і береза може бути. [...] Я дуже 
любила, отак-о як зара’, на капусньому листі. Ото смач-
ний мені був хліб! Часом іше мале те листя, а вже іду 
ломлю, ше друге підстромлю [два відразу]. Але ж при-
лепне такий, і виймеш, і тілько того листочка пригаре-
ного одшкрабаєш. Ай, то мені та шкуринка! Я могла з 
цілого бохунця ту шкурину з’їсти, бо вона така була 
смачна на тому листі капусньому. [На чому пекли хліб 
узимку?] То такий момент був: є листя – є, нема – під-
сипали ґрисом (щадили мукою). Ґрис заміняв за муку 
підсипати. А нашо мукою підсипати, як воно ґрисом: 
все одно мусиш її обітерти. [Як визначали, що піч уже 
напалена?] Тре’ дивитися. Молоде мусе вчити: «От ди-
вись – вже нагоріла піч! Добрий шмат жару є!». А може 
і занадто вже гискрит: вигортаєш дерев’яною коцю-
бою, а гискри з теї коцюби вже сипляться. Треба чуть 
вже три хвилині зачекати, шоб пригасла піч, шоб чуть 
охолонула (пару мінут: мінути дві-три). [Чи трапляло-
ся так, що хліб у печі розпадався?] Да. Ото вже дуже 
хазяйки недовольні. То як короваї порозпадалися: 
«Ой! То недобре!». Шось на зле. [Чи солили ці тріщи-

ни?] Да. Солили, шоб сіль все переїла, шоб біди не було 
ніякої. То розпадеться хліб, і  беруть зара’ виймуть 
з  печі  – промивати водою (треба ж водою промити 
його, як вийняти з печі) і тепіро накрити. То він трош-
ки одпарюється, як накрити його. Кожен боханець ви-
ймається, витирається зісподу і зверха водою проми-
вається. І накрити треба – і він отходе. Але все одно не 
такий м’який, як тепер роблять. Беруть вогким накри-
вають, шоб він був м’ягенький. А та така шкуриночка: 
їсиш, як хрумає, – яка вона смачна присмалєна, при-
печена зверха і зісподу. Нема тепер того хлібчика! Не 
печуть і не вміють уже пекти. [Чи буває, що господиня 
забуде хліб у печі?] Буває. Їх їсти то їдять, але кажуть, 
то хліб «забутній». Їдять. А шо він? Трошки присохне, 
як забудеться, не вийме їдного бохунця. Таке буває. 
Вигортає, вигортає, а в піч не виднося, як вікно не є 
напротів, може їдно й покинути, бо скілько пече  – 
вісім-дев’ять бохунців. А є, шо піч велика, то пекли й 
дванайцять бохунців. Не викидали, бо хліб був в щоті, 
хліб був дорогий. Хотя й сіяли, і  хліба було досить. 
[Чи можна їсти цвілий хліб?] А чого ні? Якшо він не 
дуже перецвівший, то чого ж не мона? Вирізували, як є 
поцвілий. Бо я і тепер, шо і є хліб, я мало їм, як при-
цвилий хліб, то обріжу, положила на картохлях, як 
свиням вару, положу в трапочку і накрию, і беру їм по-
тим.  [...] Якшо невируханий той хліб був, то шишки 
повиганяют. Та вона липка, та шишка. [Її не їли?] Як 
хто. Може, хто і їв, а в нашій сім’ї то одламували її, то 
так або курці намочити, або курчаті. Є невеличкі шиш-
ки, а є такі повиганяє великі. Як хліб був невируханий 
у діжці, то воно шишками повиганяє. А ше залежало: 
як піч не напалєна, то будуть шишки виганяти.  [...] 
Хліб маєш, то борони Боже хліба жалувати котові. Я от 
сама, шо я тим хлібом нуждаюся (і  привезут, вроді, 
і поцвите, і в холодільник покладу – і все єдно) – і то 
треба врізати. [Чи чули легенду, що кіт випросив у 
Бога хліба для людини?] То шось таке казали, шо ішли 
до Бога і випросили в Бога. Кіт з собакою. Але таких 
легендів я мало чула. [...] [Кому віддавали окраєць хлі-
ба?] То на захват було. Кожне собі хтіло взяти і з’їсти. 
Навіть ідуть до шлюбу молоді, то краяли (колись так 
було) маленьку шкориночку з першого бохунця і зави-
вали в тонесеньку хустинку, за пазуху. То ідуть од 
шлюбу, молода виймає і дає молодому, розламує, шоб 
межи ними була любов. Вона на шлюбі стоїть, в неї та 
шкуриночка за грудьми завенєна є. Так шо шкуринка 
дуже велике значіння мала.  [...] [Що означає, коли 
сниться, ніби печеш хліб?] То якась печаль буде. Хліб 
пекти – то якась печаль вже, то недобре. [...] [Чи можна 
хліб перевертати сподом догори?] А, нє. То гріх було. 
От я таку історію скажу, те, шо я бачила. Нас учили з 
маленьства: «Ріжеш хліб, впала скибочка: підніми, по-
цілуй хліб і положи на столі. Обітри його і положи. Не 
хочеш ти з’їсти – другий з’їсть!». Колись підлогів тих 
мало було. Котрі богато жили, от нові хати ставили, то 
там підлогу укладали. А так шо: земля, пісок – піском 
посиплять (чистенько, файно, рівненька земля). Він 
[хліб] вже в піску, але тре’ його обітерти і поцілувати. 
То було пару років тому, я поїхала до сина. На вокзалі 
стоїть собі така дівчинка, років з п’ять, їсть праніка. Та 
й пранічок їй упав. «Мамка, підійми!»  – «Підійми 
сама!» Та не підняла. Впав – вона [мама] дала їй друго-
го. Воно так-о ногою бере і так-о футболить: підкину-
ло, підкинуло дальше. Я сиджу на лавочці і дивлюся, 
думаю: «Не хватає зара’ мені терпіння, шоб тобі сказа-
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ти в піч, перехрестиш тоді. [У який кут печі саджали Іти в піч, перехрестиш тоді. [У який кут печі саджали 
першу хлібину?] То нема разніци, під який. Я саджала Іпершу хлібину?] То нема разніци, під який. Я саджала 
завше, бо мені більше нагарувало, то саджала по лівій Ізавше, бо мені більше нагарувало, то саджала по лівій 
стороні. [Якими дровами краще палити піч, коли пекІстороні. [Якими дровами краще палити піч, коли пек
ти хліб?] Які є, то тре’ палити. Але ж більше на жар має Іти хліб?] Які є, то тре’ палити. Але ж більше на жар має 
тверде дерево: дуб, граб і береза може бути. [...] Я дуже Ітверде дерево: дуб, граб і береза може бути. [...] Я дуже 
любила, отак-о як зара’, на капусньому листі. Ото смачІлюбила, отак-о як зара’, на капусньому листі. Ото смач
ний мені був хліб! Часом іше мале те листя, а вже іду Іний мені був хліб! Часом іше мале те листя, а вже іду 
ломлю, ше друге підстромлю [два відразу]. Але ж приІломлю, ше друге підстромлю [два відразу]. Але ж при
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ти в піч, перехрестиш тоді. [У який кут печі саджали Мти в піч, перехрестиш тоді. [У який кут печі саджали 
першу хлібину?] То нема разніци, під який. Я саджала Мпершу хлібину?] То нема разніци, під який. Я саджала 
завше, бо мені більше нагарувало, то саджала по лівій Мзавше, бо мені більше нагарувало, то саджала по лівій 
стороні. [Якими дровами краще палити піч, коли пекМстороні. [Якими дровами краще палити піч, коли пек
ти хліб?] Які є, то тре’ палити. Але ж більше на жар має Мти хліб?] Які є, то тре’ палити. Але ж більше на жар має 
тверде дерево: дуб, граб і береза може бути. [...] Я дуже Мтверде дерево: дуб, граб і береза може бути. [...] Я дуже 
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тепло набирається ше само по собі, хліб набирає. Од Фтепло набирається ше само по собі, хліб набирає. Од- Ф-
криєш вічко зверха, то воно аж прамо дух піде такий Фкриєш вічко зверха, то воно аж прамо дух піде такий 
теплий, почується. Треба було обкривати діжку, шоби Фтеплий, почується. Треба було обкривати діжку, шоби 
тепло в ній трималося. Врано місили. А тепер на дрож Фтепло в ній трималося. Врано місили. А тепер на дрож- Ф-
джах замісе. [Як довго треба було місити?] Питльова Фджах замісе. [Як довго треба було місити?] Питльова- Ф-
не, то одстає од руки, то вже, значить, вимішане. А ра Фне, то одстає од руки, то вже, значить, вимішане. А ра- Ф-
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тим.  [...] Якшо невируханий той хліб був, то шишки 
повиганяют. Та вона липка, та шишка. [Її не їли?] Як 
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повиганяют. Та вона липка, та шишка. [Її не їли?] Як 
хто. Може, хто і їв, а в нашій сім’ї то одламували її, то Фхто. Може, хто і їв, а в нашій сім’ї то одламували її, то 
так або курці намочити, або курчаті. Є невеличкі шишФтак або курці намочити, або курчаті. Є невеличкі шиш
ки, а є такі повиганяє великі. Як хліб був невируханий Фки, а є такі повиганяє великі. Як хліб був невируханий 
у діжці, то воно шишками повиганяє. А ше залежало: Фу діжці, то воно шишками повиганяє. А ше залежало: 
як піч не напалєна, то будуть шишки виганяти.  [...] Фяк піч не напалєна, то будуть шишки виганяти.  [...] 
Хліб маєш, то борони Боже хліба жалувати котові. Я от ФХліб маєш, то борони Боже хліба жалувати котові. Я от 
сама, шо я тим хлібом нуждаюся (і  привезут, вроді, Фсама, шо я тим хлібом нуждаюся (і  привезут, вроді, 
і поцвите, і в холодільник покладу – і все єдно) – і то Фі поцвите, і в холодільник покладу – і все єдно) – і то 
треба врізати. [Чи чули легенду, що кіт випросив у Фтреба врізати. [Чи чули легенду, що кіт випросив у 
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Е
хліб був дорогий. Хотя й сіяли, і  хліба було досить. 
[Чи можна їсти цвілий хліб?] А чого ні? Якшо він не Е[Чи можна їсти цвілий хліб?] А чого ні? Якшо він не 
дуже перецвівший, то чого ж не мона? Вирізували, як є Едуже перецвівший, то чого ж не мона? Вирізували, як є 
поцвілий. Бо я і тепер, шо і є хліб, я мало їм, як приЕпоцвілий. Бо я і тепер, шо і є хліб, я мало їм, як при
цвилий хліб, то обріжу, положила на картохлях, як Ецвилий хліб, то обріжу, положила на картохлях, як 
свиням вару, положу в трапочку і накрию, і беру їм поЕсвиням вару, положу в трапочку і накрию, і беру їм по
тим.  [...] Якшо невируханий той хліб був, то шишки Етим.  [...] Якшо невируханий той хліб був, то шишки 
повиганяют. Та вона липка, та шишка. [Її не їли?] Як Еповиганяют. Та вона липка, та шишка. [Її не їли?] Як 
хто. Може, хто і їв, а в нашій сім’ї то одламували її, то Ехто. Може, хто і їв, а в нашій сім’ї то одламували її, то 
так або курці намочити, або курчаті. Є невеличкі шишЕтак або курці намочити, або курчаті. Є невеличкі шиш
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ти: “Ти мати? Ти так вчиш дитину?”. Шоб поцілувало, 
підняло той хліб! Який він, той хлібець, дорогий?! Яка 
страшна мука...».

ХЛІБ В ОБРЯДАХ І мій свекор, і мої діти ходили з дідом: 
хлібина під пахвою і кутю, і свяченою водою кругом 
хати святять на Водохреща. Під лівою [рукою] буде 
тримати [хліб], бо правою треба святити і треба кутю 
закусувати. Хліб кусали на кожному вуглі, давав дід 
малому: «Кусай бохунця». Де попало гризе. Та свіжий 
хліб, бо ж перед святом мусиш спекти свіженького 
хліба. То кусали вже діти хліб. І треба куті з’їсти, і хлі-
ба вкусити. 

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Як моя мама була в 
Росії у вісімнадцятому році [1918 р.], там був страш-
ний голод. І  мама їхала на дорозі, і  доїхали до Бер-
дичева чи до Здолбунова  – і  вагони поодчіплювали, 
і сем’ями, і з усім багажем. І вони там пухли. Ходили і 
ту картоплю напровесні збирали, терли. А в мами ше 
була риба сушена, бо вони були над Волгою, в Сара-
тові. І мали пуд ґрису. А ходили шомплами і шукали: 
збожа, всього, шо було. Шукали нагорі – шоб яке на-
сіння. Все скидали і  все забирали, вивозили. І  були 
замурували в печі пуд ґрису пшеничного грубого. 
І  вони на пательню води  – і  так жарили. Шоб ти те 
покушало, то б ти не підкидало ногами того хлібчика. 
Як ти так вчиш, дитину воспитуєш: шо з нього вирос-
те, шо з нього буде, шо воно футболе кусочком хліба. 
Вона йому додала другий кусочок – і воно їсть. Взяла 
і в мусор кинула! Возьми ж його додому – дай сусіді: 
нехай курці дасть. Бог накаже, Бог дивиться на те все! 

ПОСУД, НАЧИННЯ [Тісто розчиняли в  діжці?] Так. 
[Діжка була] з клепок. І цебрики були, мішали свиням. 
А були бодні на сало: на трох ніжках – дубова муси бути 
на сало. [З] дощинок. Вони вузенькі, ті дощинки. І об-
ручі дерев’яні, і дно ж дерев’яне. А діжка може бути й 
соснова. Обшкрабуєш ножем навиворіт, і як воно при-
лепне, то трошки там останеться, трошки ше обшкра-
баєш – і вже на гущу остається, на рощину. То був хліб! 

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Бувало, борщ зва-
рать мама. Борщ варили, то треба було звечера бурака 
наквасити: трошечки (пучечку) кинути гущі, і бурака 
поріжете, і наллєте чуть літненькою водою. І він на-
кваситься. І який ж той борщ!

РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Вежиця

Записали Самохвалова та Н. Ковальчук 3 квітня 2001 р. 
 у с. Вежиця Рокитнівського р-ну Рівненської обл.  

від Кузьмич Уляни Миколаївни, 1941 р. н.,  
Кузьмич Марії Матвіївни, 1935 р. н.,  

Кузьмич Надії Хомівни, 
Чмуневича Олександра Павловича, 1935 р. н.,  

Балдич Ніни Хомівни, 1939 р. н.,  
Балдич Валентини Борисівни, 1976 р. н.,  
Балдич Катерини Григорівни, 1935 р. н.,  

та Кузьмича Петра Мусійовича, 1959 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Коли жнива закінчувалися, пере-
веслом зв’язали снопа  – це при колгоспі. А  колись 
хазяїн брав останнього снопа додому, становив у ко-
морі. А  на Різдво вносив його і становив на покуті. 

Обмолоченим зерном з цього снопа засівав. На полі 
лишали пару колосків [три стебла], обв’язували чер-
воною стрічкою, клали хліб, сіль [«крайчик хліба»] – 
називали «борода Святого Іллі». Cнуп [cніп] на по-
куть ставили, шоб лучше роділо, подяка землі і Богу 
за урожай. [...] Як ми ідем жита жать, ну робили вєнка, 
перев’язиваєм колосом руки за спіну, затикаєм бероз-
ку да вєнка із жита сплєтаєм, да отаке-о робим. А пи-
сень, любу, йдем на полі, то любу писню спиваєм. [Чи 
в’язали «бороду»?] В’язалі і  голову в’язалі. Зав’яжем 
снопа велікого. Прийде предсєдатель колхоза, ми зро-
били перевесло і його обв’язувалі. А  по-колішньому 
так: голова, хазяїн, бере того снопа, вже останнього 
снопа, як жнуть, вун того снопа бере додому. І вже вун 
того снопа приносіт, становить. І вже на Рожество вун 
вносіт і становіт на покуті. І всі свята вун стоїть, той 
снуп, уже на покуті. І вун обмолачиваєт, і вже самим 
житом засіваєт. Засіваєт першим саме цим житом. На 
останній ділянці поля, коли вже дожинали, то вже на 
останнім загоні три стебла залишали і  три колоска 
з’єднували вмєстє. Оставлялі, подв’язувалі. Красной 
лєнточкой обв’яжут. [Чи обпалювали навколо?] Це 
називалося «борода Святому Іллі». Кожен старався, 
шоб до сята Іллі закінчити жнива. [Для чого стави-
ли сніп на покуті?] Шоб лучче роділо. Подяка Богу за 
урожай і землі. І ніби як прохання до висших сил, шоб 
в наступном роци теж був урожай. Коли закінчува-
ли жнива чи збір картоплі, старші жінки качалися по 
землі. «Шоб бульба така родила, як я».

ПАСТУХ [На  яке свято шанували пастухів?] На Юрія, 
давали в сумку, в торбинку проскорку, хліб, цибулю, 
часник, олії. А ввечері вже його зустрічали.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Сно-
пик на покуті становілі да становілі горщик з ку-
тєю.  [...] Я малим був, я пам’ятаю, як батько заносив, 
сідали ми. В  нас одна комнатка була, заносив батько 
сіно, застілали повністю сіном стола, це перед Новим 
роком. Приносили, ждали вже, ну, шоб вже батько нам, 
сказав оці, як «Диди» в нас говорят, скидав у стакан-
чик. Я  пам’ятаю ще навіть, так м’ягко було на цьому. 
Застеляли такою скатертиною, домотканою. І снопика 
в угол ставили. На покуті снопик, і на сіні ми вечеряли. 
Дерев’яні були такі мисочки і переверталися навіть, ми 
хапали там, шоб меду попробовать. Сіно витягували, 
батько говорив шось там, шоб родилося, шоб на Новий 
рік там... «Мороз, Мороз, ходи куті їсти, шоб послє не 
морозів, і телят не морозів, і корів, никого». О, так бать-
ко клікав. [Чи ходили кругом хати з горщиком куті?] 
Ми ходілі. [Чи залишали після вечері кутю й ложки?] 
Обов’язково лишали. Говорили, шо прийдуть з того 
світу, і  це їхня вечера. Обов’язково ложки, все лиша-
ли. [...] Ето ложилі гету кутю і отако ложкі встановлялі. 
І зверху пирога ложилі на ту кутю. І як чия ложка пере-
вернеца, то той скоро вмре [сміється]. А як тепер того 
не робимо, ничого нє, то в порядку. Рукавиці до горщи-
ка з кутею не брали. Вносили часник, щоб оберігав. [...] 
На Крещеніє в хлєві крестілі, а  дерева  – на Щодрого. 
Дерево подв’язували, шоб воно добре роділо і шоб не 
мерзло. В хлів ходілі з пирогом. Пирожка вмативают, 
йдут в хлів і дівляца: якшо товар лєжит, то сухе літо 
буде. То так гадають, прикмети такі. І якшо стоїть – мо-
кре літо буде. І як корова, єслі тєльна, то як на зиход – 
рано отєліца, на полдень – вдень. Ето так гадалі. [...] До 
курей шли на Кутю, гонілі да казалі: «Курки, сокочи-
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баєш – і вже на гущу остається, на рощину. То був хліб! 

П ІПО ІОХОДЖЕ ІХОДЖЕ
рать мама. Борщ варили, то треба було звечера бурака Ірать мама. Борщ варили, то треба було звечера бурака 
наквасити: трошечки (пучечку) кинути гущі, і бурака Інаквасити: трошечки (пучечку) кинути гущі, і бурака 
поріжете, і наллєте чуть літненькою водою. І він наІпоріжете, і наллєте чуть літненькою водою. І він на
кваситься. І який ж той борщ! Ікваситься. І який ж той борщ!

СЬКИЙ РАЙОІСЬКИЙ РАЙО
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лепне, то трошки там останеться, трошки ше обшкраМлепне, то трошки там останеться, трошки ше обшкра-М-
баєш – і вже на гущу остається, на рощину. То був хліб! Мбаєш – і вже на гущу остається, на рощину. То був хліб! 

НН МННЯ МЯ БуМБувало, борщ зваМвало, борщ зва-М-
рать мама. Борщ варили, то треба було звечера бурака Мрать мама. Борщ варили, то треба було звечера бурака 
наквасити: трошечки (пучечку) кинути гущі, і бурака Мнаквасити: трошечки (пучечку) кинути гущі, і бурака 
поріжете, і наллєте чуть літненькою водою. І він наМпоріжете, і наллєте чуть літненькою водою. І він на

тєю.  [...] Я малим був, я пам’ятаю, як батько заносив, 
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тєю.  [...] Я малим був, я пам’ятаю, як батько заносив, 
сідали ми. В  нас одна комнатка була, заносив батько Мсідали ми. В  нас одна комнатка була, заносив батько 
сіно, застілали повністю сіном стола, це перед Новим Мсіно, застілали повністю сіном стола, це перед Новим 
роком. Приносили, ждали вже, ну, шоб вже батько нам, Мроком. Приносили, ждали вже, ну, шоб вже батько нам, 

Фте, шо з нього буде, шо воно футболе кусочком хліба. Фте, шо з нього буде, шо воно футболе кусочком хліба. 
Вона йому додала другий кусочок – і воно їсть. Взяла ФВона йому додала другий кусочок – і воно їсть. Взяла 
і в мусор кинула! Возьми ж його додому – дай сусіді: Фі в мусор кинула! Возьми ж його додому – дай сусіді: 
нехай курці дасть. Бог накаже, Бог дивиться на те все! Фнехай курці дасть. Бог накаже, Бог дивиться на те все! 

називалося «борода Святому Іллі». Кожен старався, 
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називалося «борода Святому Іллі». Кожен старався, 
шоб до сята Іллі закінчити жнива. [Для чого стави
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шоб до сята Іллі закінчити жнива. [Для чого стави
ли сніп на покуті?] Шоб лучче роділо. Подяка Богу за 
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ли сніп на покуті?] Шоб лучче роділо. Подяка Богу за 
урожай і землі. І ніби як прохання до висших сил, шоб 

Ф
урожай і землі. І ніби як прохання до висших сил, шоб 
в наступном роци теж був урожай. Коли закінчува

Ф
в наступном роци теж був урожай. Коли закінчува
ли жнива чи збір картоплі, старші жінки качалися по Фли жнива чи збір картоплі, старші жінки качалися по 
землі. «Шоб бульба така родила, як я».Фземлі. «Шоб бульба така родила, як я».

ПАСТУХФПАСТУХ [На Ф[На  яке свято шанували пастухів?] На Юрія, Фяке свято шанували пастухів?] На Юрія, 
давали в сумку, в торбинку проскорку, хліб, цибулю, Фдавали в сумку, в торбинку проскорку, хліб, цибулю, 
часник, олії. А ввечері вже його зустрічали.Фчасник, олії. А ввечері вже його зустрічали.

С ФСТРАВИФТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕФ ЗИМОВОГО КАЛЕ
пик нФпик на покуті становілі да становілі горщик з куФа покуті становілі да становілі горщик з ку
тєю.  [...] Я малим був, я пам’ятаю, як батько заносив, Фтєю.  [...] Я малим був, я пам’ятаю, як батько заносив, 
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житом засіваєт. Засіваєт першим саме цим житом. На 
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житом засіваєт. Засіваєт першим саме цим житом. На 
останній ділянці поля, коли вже дожинали, то вже на 
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останній ділянці поля, коли вже дожинали, то вже на 
останнім загоні три стебла залишали і  три колоска 

Е
останнім загоні три стебла залишали і  три колоска 
з’єднували вмєстє. Оставлялі, подв’язувалі. Красной Ез’єднували вмєстє. Оставлялі, подв’язувалі. Красной Елєнточкой обв’яжут. [Чи обпалювали навколо?] Це Елєнточкой обв’яжут. [Чи обпалювали навколо?] Це 
називалося «борода Святому Іллі». Кожен старався, Еназивалося «борода Святому Іллі». Кожен старався, 
шоб до сята Іллі закінчити жнива. [Для чого ставиЕшоб до сята Іллі закінчити жнива. [Для чого стави
ли сніп на покуті?] Шоб лучче роділо. Подяка Богу за Ели сніп на покуті?] Шоб лучче роділо. Подяка Богу за 
урожай і землі. І ніби як прохання до висших сил, шоб Еурожай і землі. І ніби як прохання до висших сил, шоб 
в наступном роци теж був урожай. Коли закінчуваЕв наступном роци теж був урожай. Коли закінчува
ли жнива чи збір картоплі, старші жінки качалися по Ели жнива чи збір картоплі, старші жінки качалися по 
землі. «Шоб бульба така родила, як я».Еземлі. «Шоб бульба така родила, як я».
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те – не сокочите, да по триста штук яєц носіте». Курам 
отдавалі [кутю зі столу].

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [Чи носили кутю 
на воду?] Ето в нас на Диди. [Скільки разів на рік 
Діди?] Чотири: на Пуст, на Спасовку, на Петрувку і 
на Піліповку. В  п’ятницу  – Диди, а  в суботу  – Баби. 
В п’ятницу – пісна вечера, а в суботу вже, шо маєш, 
те вже...

с. Дроздинь
Записали Н. Ковальчук та Самохвалова 4 квітня 2001 р.  

у с. Дроздинь Рокитнівського р-ну Рівненської обл.  
від Кузьмич Єви Яківни, 1943 р. н.,  

та Кузьмич Наталки Харитонівни, 1924 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Старші жінки співали. Зажинали, то 
робили снопа із доброго жита, гарно обв’язували, не-
сли додому на покуть. На зажинки веселі жінки співа-
ли, робили перев’яза, об’язували бригадіра. Лишали, 
в’язали «бороду» з трьох колосків, обв’язували крас-
ними ниточками. [...] [Чи вносять на Вілію снопа?] От 
возьме зерна чи якоїсь пшенічки, да на покуті стано-
вимо. Називали ці колоски «снопочок». А дожинаємо 
житце, то возьмут трошки, да поставим на покуті, 
як дожнемо житце. [У  хату його вносили відразу, як 
дожинали?] Зразу, да на покуті і стоять. Стоїть, поки 
йому согласіє стоять. [Чи брали з нього зерна засі-
вать?] Нє, в  нас такого немає. Лишалі [«бороду»], да 
нарядім, да танцуєм коло теє «бороди», да таке-о, да 
пойом пєсєнку. Хліб і суль у ту «бороду» клалі. Як в нас 
який бригадір був чи шо, тепер то нема, а то бригадір 
був, то обв’яжем бригадіра да обв’яжем голову. Ну, при 

колхозі, а зараз нема того. А зараз вже й жито у нас. 
Так само й до колхоза, лишалі , ту «бородку» робимо, 
баби. [...] Як где хату роблят, то кладут хлібечок: як ни-
який собака не з’їсть хлібца того, то добре місцечко.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
Сорок святих] пеклі сорок корживув, сорок ковбуше-
чок. [Дітки з ними закликали весну, птахів?] Просто 
їлі да й все. [Середохрестя.] Христять хлібец. Положат 
тістечко в одну сторону, в другу да хрестік. Пасочку то 
берут в поле, [коли] засівать. [Крихти з паски засіва-
ли із зерном?] Нє, брали додому, назад. [Крашанки.] 
В  мене яєчко й у вас яєчко. Стукаємса, стукають об 
зуби. Чиє здоровше, да. «Давай поб’ємса». – «Давай». 
Да «стук» – побилос, да другий – побилос. Да кажут: 
«Воістіну воскрес». І виграла, в мене вже дві. Пойду, 
ше одне виб’ю де в кого, як буде моє здоровше, а як 
поб’єца – я отдаю.

САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Корост
Записала Н. Ковальчук 24 квітня 2001 р.  

у с. Корост Сарненського р-ну Рівненської обл. 
від Корости Любові Гнатівни, 1958 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК ЛУ 
Я  справ ляла в хати Андрія. Ми були дівчата, справ-
ляли в хати. Обично на Андрія варат вареники, шо в 
кого є – зносят. Тоді вареники ложат на лавку і запус-
кают в хату собаку, і собака якого вареника схватить, 
ота вважається дівчина заміж перша вийде.
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ІМ
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вать?] Нє, в  нас такого немає. Лишалі [«бороду»], да Фвать?] Нє, в  нас такого немає. Лишалі [«бороду»], да 
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Я  справФЯ  справлялФляла в хати Андрія. Ми були дівчата, справФа в хати Андрія. Ми були дівчата, справ
ляли в хати. Обично на Андрія варат вареники, шо в Фляли в хати. Обично на Андрія варат вареники, шо в 
кого є – зносят. Тоді вареники ложат на лавку і запусФкого є – зносят. Тоді вареники ложат на лавку і запус
кают в хату собаку, і собака якого вареника схватить, Фкают в хату собаку, і собака якого вареника схватить, 
ота вважається дівчина заміж перша вийде.Фота вважається дівчина заміж перша вийде.
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с. Ес. КЕКоростЕорост
Записала Н. Ковальчук 24 квітня 2001 р.  ЕЗаписала Н. Ковальчук 24 квітня 2001 р.  

у с. Корост Сарненського р-ну Еу с. Корост Сарненського р-ну 
від Корости Любові Гнатівни, 1958 р. н.Евід Корости Любові Гнатівни, 1958 р. н.

 ЗИМОВОГО КАЛЕЕ ЗИМОВОГО КАЛЕ
а в хати Андрія. Ми були дівчата, справЕа в хати Андрія. Ми були дівчата, справ



КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН

с-ще Заводське
Записано в травні 2014 р. у с-щі Заводське  

Конотопського р-ну Сумської обл.  
від Соловйової Анни Тимофіївни, 1927 р. н.,  

родом із с. Духанівка Конотопського р-ну Сумської обл. 

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ  У  нас голодовки 
були. Перва голодовка була, шо мололи клєвер, збира-
ли клєвер, в полі ходили ми збирали. Їли, бідні, клєвер 
той, сушили. А тоді деруха та була, шо дві ручки отак, 
мололи його, на сито сіяли, а тоді вже у кого була кар-
тошка, а в кого й не було картошки. Дак ото той клє-
вер, полова ж тая, да ту полову вже, да тоді якось було 
отруба, отрубів, щоб іщє ж було на другий раз. Дак 
тоді пекли на сковородці і їли. Молочко було у нас. 
Да у всєх людей було так. Тридцять третій [1933 рік]. 
А дєтки маленькі, у нас Іванко був, брат мій, дак воно 
ж малюсіньке, а їсти нема ж чого, дак по шкафу пока-
зує пучечкою й туди, й туди, показує, шоб йому шось 
єсти дали.  [...] Так уже і доживали, уже й Ванькі го-
товили лучшеньке, а ми вже клєвер да молоко, кисле 
мати запускала, якось хлєб кидала туда, і оце так ми 
жили. А  тоді вже сіяли на городі латочку жита. Дак 
те жито як дождали ми... Такі раді були, на колєнки 
падали – Богу молились, а тоді вже жито те як стало, 
дак ми засипали і  їли. Ще ж сире. Дак так їли. Мати 
каже: «Як можете, так і їжте». З городу було, так хва-
тало, і їли, так і вижили. Сирим їли. Уже ж ті ладошки 
пекли, так ладошки не їли, вони ж хужі. Як жито ста-
ло. А тоді вже ж жито уже поспіло, так ми вже його 
жали, помолотили, дітвора, нас чимало було, шесте-
ро. Дак брати молотили і віяли, і на деруху драли. Так 
пампушки пекли тії. Дак такі раді були, як ми діждали. 
А малими були, уже стали ходить, дак у колхозі ж ми 
жучки ходили збирать, ото вивозять по рядках. А тоді 
я вже побульшала, уже мінє, дожно, було годов во-
сєм, я брала, оце ж Ванька в нас був, Наташка, менші 
були ж. Іван із тридцять шостого [1936 року], а Ната-
ша з тридцять третього [1933 року]. Дак я їх забирала 
з собою, а там баланду варили, дак я їх брала спеці-
ально, ну, де жучок найдуть, у  бутилочку вкинуть, 
дак все одно тоді збирали ж, дак гукали усіх. Я кажу 
бригадіру: «В мене ще ж Наташа і Ванька». Він каже: 
«Всє до котла! Вони збирали жучків». Дак ми до котла 
туди. [Що таке баланда?] Вода, да уже картошкі як не 
було, мука. А тоді у воду кинуть, воно ізвариться. І ха-
роше – їли. Воно не заправлене нічим. Рідке, муки ж 
багато нихто не кидав. Воно пітатєльне, того шо хлєб. 
А тоді ж уже принесем цим дєткам по пампушці. І так 

ото виживали. Ну, молоко саме главне було. [...] В нас 
празник було Прокуп’є. Дак вареников з вишнями на-
варили, понаїдалися вже хтозна-як, а мати пішла вже 
до церкви молиться, шо Бог дав, шо ми дожили. [Пла-
че.] [...] Пампушки – просто мука, і замєшане таке, так 
як січас ото на вареники, а тоді накачяєш-накачяєш – 
у водичці повариш. А тоді вже як ізварилося, в місоч-
ку повкідаєш, а тоді не на місочку, а на рушнік, щоб 
тепла водічка, а  тоді солькою посолиш  – і  таке доб-
ре, шо не можна наїстись. Отак ми жили. Багато ж і 
не вижило, багато людей в нас померло од голодовки. 
Нас [у] матері багато... Вона сама нечаївська, дак усе 
позбували до капельки, до кришечки. Таке було. Ну, 
вижить – вижили. А друга голодовка вже була, послє 
войни, дак уже вона трохи легша була. Ходили ми і 
збирали, як його сказать, ну, воно плоскуха, а звалася 
трава «овсянка», дак вона трошки пользовита, дак її 
вже тоді, як вона подросла вже трошки, білі камінчи-
ки, дак ми її били. А тоді ж трошички кашки тії. А та-
кички ж тоді надбирали да заварювали, да їмо. Глав-
не – корова. Коли б не корова, було корови нема – всє 
померли. 

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Вранці ж ми на роботу ідем, на 
ланку оце ж, на жучьки, у восім чясов шоб уже ми там 
були, ми подем туди, нас позаписують на ту баланду, 
шо варитимуть. Дак ми старались б’єгти, первими 
поб’єгти, шоб нас записали, а хто уже прозіває, при-
йде, а не записаний. Вона боїться, каже: «Я дам, а як 
не хватить – горе». С кажної мисочки вона брала вже 
ж і тим. Жалко і тих бідних людей. Оце так виживали, 
страшне. В нас мати була жива, батько то ж погиб, дак 
мати сама ж варила. Рано. Вставала вона в п’ять чя-
сов. Коли й раньше, шоб наварить же шось і на роботу 
поб’єгти. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Що садили на городі?] Жито, кар-
тошку, буряк, гурочки сіяли, помідори садили. Самі 
вирощували. У  хаті сіяли, а  тоді вирощували, по-
тепліє, як воно уже чімаленьке, дак виносли у  ві-
ранду – ставили ящики такі довгі, а тоді вже, як уже 
подростуть, мати попікірує їх, ямку викопає, гнойку 
насипле, порозсажує і попікірує. Вони ростуть, а тоді 
вже висажуєм. А як холодно, дак із старої хати були 
в нас рями, дак рями клали і накидали туди тяпки. 
Ото так. [Чи закривали в банки овочі, фрукти?] Які 
там банки були? Де вони були банки тєє, ми не поні-
мали їх. Засолювала мати, дєжка така у нас була дубо-
ва п’ятнадцятилітрова. Ото насолювала ту дєжку, а в 
людей же не було не дєжки, не засолить, нечьо. Уже 
зімою да нас же прийде кажне: «Дай, Надько, мисочку 
гурочків». Набирала мати й давала. А тоді ж капусту 
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садили ми, а в нас города небагато було, ну, їх там чо-
тири брати в батька було, дак там сколькось було зем-
лі, дак порувну всім ділили, і кажде по ряду було: ряд, 
ряд, ряд. Дак ото так уже й той, переживали хтозна-
як. Ми капустой тіки гурки перетрушували, потому 
шо капусти багато не понасажуєш, города небагато, 
дак як насадиш капусту, города ти не посадиш. А тоді 
гурочки перетрусить мати, з гурками, з капусточкою, 
шарами, у ведро оце ж вона сипає гурки, капусти, лав-
ровий листик там положить, і ото такі гурки добрі, шо 
хтозна-які. Уже й і січас ми робили, Варочка робила, 
казала їй, дак вона робила, поїли. Каже: «Оце самі 
лучші, як у банці». Ото так проживали, не дай Бог, 
як жили. Усі люди страдали.  [...] Квасолю садили на 
борщ, борща ми варили із квасолею тоді ж.

ХЛІБ Тоді вже як хліб привезли, тоді нам безтарку того 
хліба, дак пекли, закислювали тєстечко. Оце уранці 
мати возьме учінить тєстечько те на водє. У нас коро-
ва була, дак кисле молоко, вона туди муки кіне, і воно 
подийде, і тоді вже вона вчиняє на ночь хлєб, да такий 
хлєб добрий був, шо куди там. Учинить, тоді попече, 
а  тодє окрайці вона нам подрізає, біжим на вулицю, 
їмо так уже, шо, було, за день печиво й з’їмо. Із жита 
[пекли]. 

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ  Пшеничні кор-
жики пекли. Перожечки пекли. [Як пекли коржики?] 
Кисле молоко, ото сольки кине, сахарцю, – оце так за-
мішували. Солоденькі. Да не було сахару, дак ми бу-
рячну юшку варили. Буряку же начістим, наваримо, 
вони солодкі. Це вже ж на коржики, а бурячки так по-
їмо. Отак було. [...] При Хрущову так пекли з кукуру-
зи [хліб], кукуруза була вся посіяна. Він розсипчастий 
такий був, розламаєш, а  він розкришується.  [...] Ки-
сіль ми варили з овса. Овсяний той, дак ми затеруху. 
Оце вода кипить, муку насєєм, бо лежить, так не сіяв-
ши нельзя, просіє мати, а тоді вузьме да тієї, кипить 
же та вода, а  вона муку сипле-сипле, мешає-мешає, 
а воно тодє як киселик. І добре. Слава Богу вижили. 
[Із чим пекли пироги?] Із бузиною пекли, ліпили ха-
роші такі, а тодє буряк терли, крали у колхозє, а краси 
як  – у  волосцє, буряк положиш, тоді зав’яжеш і оце 
так принесеш. Тоді вже зотреш буряк, поджариш 
його, подсушиш на огні, тоді калини туди накидаєш, 
тоді товкачкою потовчеш і лєпиш із їх пироги. І  ха-
роші. Воно солоденьке, буряк же солодкий, сахарний 
буряк, хароше було. Із квасолею пекли пироги, уже 
це як пшенична мука  є, да і з житнього пекли. Яка 
мука  є, таке й пекли. [Чи варили мамалиґу?] «Ква-
ша» в нас називалася. Оце ж мати запарить тую, муку 
і поставить на п’єч, шоб воно солодало, воно солодає, 
солоденьке стане. Мати тоді ж його бере на сито про-
цідить, протирає, воно ж не процідиться, мука ж зава-
рюється, процідить його, і тоді воно постоїть днів два, 
шоб воно ж уже кислєньке було, а тоді з хлєбом мата-
ли, добре таке було. Оце ж і лемішка таке. [Чи варили 
юшки?] Варили, уже як картошка стала, ото ж карто-
шки не було, як обсіємось, картошки немає, не хватає 
посіять, землі небагато було, у колхозі вся земля була, 
дак юшку варимо. Начістиш картошки, накришиш, 
вона вариться, юшка та. А такого нема ж чого вкінуть, 
ходиш-ходиш – нема чього вкінуть. Уже цібулька ста-
ла така, шо стрєлочьки пускала, цібульки туди покри-
шиш. А воно не жирне ж. Так єли ж бозна-як. [Чи були 
страви з вареного тіста?] Були-були. Вишні як стали, 

дак вареники варили. Ох! Уже тоді жили на широку 
ногу. На пару [вареники]. На нам’єточці, тоді нічого 
такого не було. Намнєточка. Марля. Оце так обв’яжеш 
кострульку, вони варяться, пухкенькі, вони гарнень-
кі були. [Із  чим готували вареники?] З  вишнями, із 
картошкою, мак сіяли ми потроху, дак із маком. Пи-
роги з маком да картоплею – дуже добрі. [Чи варили 
борщ?] Кажен день варили – на об’єд же борщ. Буря-
чок да вода, да картошечка, да й усе. А тоді вже як мак 
став, дак і маку жменю вкинеш у борщ, потому шо він 
вкусніший. З м’ясом [варили борщ]. Небагато кидали, 
потрошку, а борщ все одно смачний був. [...] Варили 
й капусняк уже, як гусі стали, дак і капусняк, і борщ, 
і  гурошнік. Гурошнік  – гурки, картопля й квасоля. 
Ну, миняли піщу, шоб не надоїдала. [...] Кашу варили, 
просо давали в колхозі, дак товкли у  ступі. Ногами. 
Отут становишся. Товчеш, а то ж воно розсипається. 
Оце ж у нас ступи своєї не було, там дядько мастєр та-
кий був, дак ступу зробив. [Де брали олію?] Олію вже 
як, уже в нас самостоятєльна ж жизнь була, дак сіяли 
кользу, а тодє іщє свірєпа родила, дак свірєпу, у куку-
рузі вона росла, і у картохах росла, дак тоді вже як по-
спіє, дак ми зжинаєм і мнем. Принесли ж, тодє воно 
посохло, уже кользу ми принесли, а тоді вже ж берем 
тую кользу, дядько там бив олію, і несем на олію. Ми 
тоді вже гурки мажем, олію мажем. Сояшники тоді ще 
не сіяли. А  свої посадим, дак полузаєм сім’ями.  [...] 
Коноплі ми сіяли, так уже ж посієм, поспіло, ми його 
помолотим, тиї сояшники провієм і поджарювали, 
і  – на картошку: варим картошку і в сім’я вмочаємо 
картошку. Дуже добре. Я б і січяс їла, воно дуже гарне. 
Ото такі коноплі. А там же ж багато не сіяли, воно ж і 
землі мало, а потрошку всього. [...] А тоді юшку варим 
же буряшну. Уже на буряки ходила, дак украду буряк, 
спасіба такі були дядьки, шо оглядалися на нас, на ді-
тей, дак не провіряли, а це у рядно, бо волосся у нас не 
було, так за плечем, через плече пов’язав, і йдем. Нас 
нихто не займав. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На] 
Варвари пироги пекли обізатєльно. На кожен празник 
[пекли пироги]. Роздавали. Вийдуть на улицю: «Сьод-
ні ж Варвари, я  пироги пекла». Та собі виносить, та 
собі виносить. [...] Миколай – великий празник. Пекли 
пироги обізатєльно: хто – пироги, хто – вареники. [...] 
[Чи готували кутю на Святвечір?] Аякже. Ячмєнь ви-
сушим, потовчєм, в кутю ячмєнь той, просіємо, а тоді 
вже ж останеться саме тей, сиплем у чюгунчік, у нас 
кострулєй тоді не було, а чьогунчіки, такі важкі вони 
були. Дак тоді висипаєм, змиваєм разов три, шоб воно 
чістиньке було, а тоді ж водою наливаєм, солим, став-
ляєм в п’єч, шоб воно не заварилось в одну той, чяс-
тенько помішаєм, накриєм, воно розвариться, а смач-
на [кутя]. Уже ж вечерять сідаємо, мати каже: «Гукайте 
ж Дєда Мороза». Нада обізатєльно гукать. Ми оце ж у 
окно кричім: «Мороз, Мороз, іди куті їсти!». А дядько 
лепеху віз, каже: «Це рано ви, дєтки, вечеряєте, я ще 
лепеху не довезу, а приду вечерять обізатєльно». Нам 
шо кажуть, те ми й робимо. [Чи частували колядни-
ків?] Частували, колядников усєгда треба частувать. 
На Роздво як колядують, то обізатєльно колядниця 
дать, дітям шоб дали, дак Бог даватиме, оглядатиметь-
ся, буде й тобі милостиню давать, – отак тоді казали. 
[Що давали?] Тодє канфет же не було, дак мати сахар 
купить, а  тодє вже наварить із молоком, а  тодє вже 
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а воно тодє як киселик. І добре. Слава Богу вижили. 
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а воно тодє як киселик. І добре. Слава Богу вижили. 
[Із чим пекли пироги?] Із бузиною пекли, ліпили хаІ[Із чим пекли пироги?] Із бузиною пекли, ліпили ха
роші такі, а тодє буряк терли, крали у колхозє, а краси Іроші такі, а тодє буряк терли, крали у колхозє, а краси 
як  – у  волосцє, буряк положиш, тоді зав’яжеш і оце Іяк  – у  волосцє, буряк положиш, тоді зав’яжеш і оце 
так принесеш. Тоді вже зотреш буряк, поджариш Ітак принесеш. Тоді вже зотреш буряк, поджариш 
його, подсушиш на огні, тоді калини туди накидаєш, Ійого, подсушиш на огні, тоді калини туди накидаєш, 
тоді товкачкою потовчеш і лєпиш із їх пироги. І  хаІтоді товкачкою потовчеш і лєпиш із їх пироги. І  ха
роші. Воно солоденьке, буряк же солодкий, сахарний Іроші. Воно солоденьке, буряк же солодкий, сахарний 
буряк, хароше було. Із квасолею пекли пироги, уже Ібуряк, хароше було. Із квасолею пекли пироги, уже 
це як пшенична мука  є, да і з житнього пекли. Яка Іце як пшенична мука  є, да і з житнього пекли. Яка 
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зи [хліб], кукуруза була вся посіяна. Він розсипчастий 
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сіль ми варили з овса. Овсяний той, дак ми затеруху. 
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сіль ми варили з овса. Овсяний той, дак ми затеруху. 
Оце вода кипить, муку насєєм, бо лежить, так не сіяв
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Оце вода кипить, муку насєєм, бо лежить, так не сіяв-
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ши нельзя, просіє мати, а тоді вузьме да тієї, кипить Мши нельзя, просіє мати, а тоді вузьме да тієї, кипить 
же та вода, а  вона муку сипле-сипле, мешає-мешає, Мже та вода, а  вона муку сипле-сипле, мешає-мешає, 
а воно тодє як киселик. І добре. Слава Богу вижили. Ма воно тодє як киселик. І добре. Слава Богу вижили. 
[Із чим пекли пироги?] Із бузиною пекли, ліпили хаМ[Із чим пекли пироги?] Із бузиною пекли, ліпили ха
роші такі, а тодє буряк терли, крали у колхозє, а краси Мроші такі, а тодє буряк терли, крали у колхозє, а краси 
як  – у  волосцє, буряк положиш, тоді зав’яжеш і оце Мяк  – у  волосцє, буряк положиш, тоді зав’яжеш і оце 
так принесеш. Тоді вже зотреш буряк, поджариш Мтак принесеш. Тоді вже зотреш буряк, поджариш 
його, подсушиш на огні, тоді калини туди накидаєш, Мйого, подсушиш на огні, тоді калини туди накидаєш, 
тоді товкачкою потовчеш і лєпиш із їх пироги. І  хаМтоді товкачкою потовчеш і лєпиш із їх пироги. І  ха
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жики пекли. Перожечки пекли. [Як пекли коржики?] 

Ф
жики пекли. Перожечки пекли. [Як пекли коржики?] 
Кисле молоко, ото сольки кине, сахарцю, – оце так за ФКисле молоко, ото сольки кине, сахарцю, – оце так за- Ф-
мішували. Солоденькі. Да не було сахару, дак ми бу Фмішували. Солоденькі. Да не було сахару, дак ми бу- Ф-
рячну юшку варили. Буряку же начістим, наваримо, Фрячну юшку варили. Буряку же начістим, наваримо, 
вони солодкі. Це вже ж на коржики, а бурячки так по Фвони солодкі. Це вже ж на коржики, а бурячки так по- Ф-
їмо. Отак було. [...] При Хрущову так пекли з кукуру Фїмо. Отак було. [...] При Хрущову так пекли з кукуру- Ф-
зи [хліб], кукуруза була вся посіяна. Він розсипчастий Фзи [хліб], кукуруза була вся посіяна. Він розсипчастий 
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тоді вже гурки мажем, олію мажем. Сояшники тоді ще 
не сіяли. А  свої посадим, дак полузаєм сім’ями.  [...] 

Ф
не сіяли. А  свої посадим, дак полузаєм сім’ями.  [...] 
Коноплі ми сіяли, так уже ж посієм, поспіло, ми його ФКоноплі ми сіяли, так уже ж посієм, поспіло, ми його 
помолотим, тиї сояшники провієм і поджарювали, Фпомолотим, тиї сояшники провієм і поджарювали, 
і  – на картошку: варим картошку і в сім’я вмочаємо Фі  – на картошку: варим картошку і в сім’я вмочаємо 
картошку. Дуже добре. Я б і січяс їла, воно дуже гарне. Фкартошку. Дуже добре. Я б і січяс їла, воно дуже гарне. 
Ото такі коноплі. А там же ж багато не сіяли, воно ж і ФОто такі коноплі. А там же ж багато не сіяли, воно ж і 
землі мало, а потрошку всього. [...] А тоді юшку варим Фземлі мало, а потрошку всього. [...] А тоді юшку варим 
же буряшну. Уже на буряки ходила, дак украду буряк, Фже буряшну. Уже на буряки ходила, дак украду буряк, 
спасіба такі були дядьки, шо оглядалися на нас, на діФспасіба такі були дядьки, шо оглядалися на нас, на ді
тей, дак не провіряли, а це у рядно, бо волосся у нас не Фтей, дак не провіряли, а це у рядно, бо волосся у нас не 
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Оце ж у нас ступи своєї не було, там дядько мастєр та
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Оце ж у нас ступи своєї не було, там дядько мастєр та
кий був, дак ступу зробив. [Де брали олію?] Олію вже 
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кий був, дак ступу зробив. [Де брали олію?] Олію вже 
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як, уже в нас самостоятєльна ж жизнь була, дак сіяли 

Е
як, уже в нас самостоятєльна ж жизнь була, дак сіяли 
кользу, а тодє іщє свірєпа родила, дак свірєпу, у кукуЕкользу, а тодє іщє свірєпа родила, дак свірєпу, у куку
рузі вона росла, і у картохах росла, дак тоді вже як поЕрузі вона росла, і у картохах росла, дак тоді вже як по
спіє, дак ми зжинаєм і мнем. Принесли ж, тодє воно Еспіє, дак ми зжинаєм і мнем. Принесли ж, тодє воно 
посохло, уже кользу ми принесли, а тоді вже ж берем Епосохло, уже кользу ми принесли, а тоді вже ж берем 
тую кользу, дядько там бив олію, і несем на олію. Ми Етую кользу, дядько там бив олію, і несем на олію. Ми 
тоді вже гурки мажем, олію мажем. Сояшники тоді ще Етоді вже гурки мажем, олію мажем. Сояшники тоді ще 
не сіяли. А  свої посадим, дак полузаєм сім’ями.  [...] Ене сіяли. А  свої посадим, дак полузаєм сім’ями.  [...] 
Коноплі ми сіяли, так уже ж посієм, поспіло, ми його ЕКоноплі ми сіяли, так уже ж посієм, поспіло, ми його 
помолотим, тиї сояшники провієм і поджарювали, Епомолотим, тиї сояшники провієм і поджарювали, 
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на грудочки поб’є, і  тоді вже ж хто приходить, вона 
по грудочці дає – отак. [Що готували на Різдво?] Вже 
тоді як жили, шо не було в нас нічого, так шо ти по-
ставиш? Щавель же той самий. К Роздву мати купляла 
потроху муки, шоб отой щявель да з мукою, дак воно 
укусненьке було. Замішувала з мукою, дак це ж уже 
на великі празники таке. Шо ж вона купить, грошей 
же не давали. А тодє вже стали давать по п’ятнадцять 
копійок [за] трудодень, а тоді вже, годов скільки про-
йшло, дак по двадцять. І солі купиш, і щє шось купиш. 
Тоді вже кращє як ми жили, тоді вже по піісят копійок 
дали нам вже тих. 

ПОСТУВАННЯ Постували [люди]. Всєгда були пости, 
до церкви ходили, уже як не є, як не трудно, а все одно 
дотримувались. У церкві є Роздво чі шо, устає мати, 
нас забірає і йде. Оце побудим раненько, на Роздво 
раненько упускають, того шо начіналося в полпятого, 
ми до церкви йдем, открита, приходимо, а не церква, 
а школа, церква в нас була, дак зерном засипали, тодє 
ж Бога не понімали! Школу дали, дак уже в школі там 
правили, батюшки і ми там були. А гов’єли, оце усєгда 
гов’єли, нас мати поведе ж оце первий раз, ми пого-
віємо, а  їсти не давала, оце в пост, послідню неділю, 
якими маленькими були, а вєк скоромне не їли. Хлєб 
же тоді був, дак ми олійкою помажем да тодє соллю 
потрусим, да таке добре, на улиці дак багато з’їдали. 
А тоді вже трошки я побольшала, одна подруга трош-
ки больша мене, три нас було, дак оце батюшка меду 
дасть нам, ми погов’єли ж, мати нас поведе – ми по-
говієм. Тоді каже: «Давайте щє подем до батюшки, 
батюшка щє нам дасть». А  тоді вже батюшка каже: 
«Дєтки, нельзя так, грішно! Шо це ви придумали? Це 
ж чясточка кажному, кажному чєловеку, а ви двє чяс-
точьки, а комусь не попаде й одной». Ми понімали то 
вже, всьо, не пошли, мати взнала, ну, хтось там вже 
матері сказав, дак мати каже: «Боже сохрані, такого не 
можна робить». [...] [У] середу й п’ятницю постували 
всігда. А пост постували: первий тиждень не єли і по-
слєдній не єли. Це дєти. А мати весь пост не єла. Усі 
пости так було. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Сорок святих постне ж нада варить. Сорок треба варе-
ников ізварить. Посне, тому шо в пост воно ж, Сорок 
святих. З маком, з картошкою да з маком – отакі варе-
ники варили. А як пирожки вже печуть, дак калина, 
бурячок, подсушиш, і хароший. [...] На Благовіщення 
це ж тоже пост. На Благовіщення дак розрішали риб-
ку єсти і то ж небагато, кришенечку. Сільодиноч-
ку мати купить уже в нас, а все одно постували.  [...] 
[Великдень.] Дєжка п’єкна, як уже ж ти паску печеш, 
учіняєш тує дєжку і пудвязуєш, наряжаєш, учінила 
вже все, прибрала, на дєжку кладеш паляничку, іще ж 
паска только вчинена, паляничку кладеш на дєжку і 
пудвязуєш поясом. А ти тоді вже ж вночі печєш паску, 
і тоді вже поп’єк паски. Ми, примєром, не клали не в 
кострулі, не в шо, а в нас полиця така – і отак пасочки, 
кажна по тому лежить, так вони не бламбачця, нічьо. 
А тоді вже розговляєшся. Я на опарі всєгда пекла [пас-
ки]. Запарюю молоко я зранку. Запарю молочко – на 
п’єчь, умотала і пошла на роботу. Прихожу я вже вве-
чері з роботи, опару достаю, кладу молочько, учінила, 
і воно стоїть у мене. Як не засплю, було до дванадцяти 
чясов я встану та й щє трошки той, шоб воно укисало. 
А як засплю, так як усхвачюся вже зранку, тодє скорій 

уже скочю, замішую і масло кладу зразу, вершка пач-
ку, коли бульше, коли полпачьки масла. Обізатєльно 
яйця, десяток яєць. Тоді сходить опара. [Чи прикра-
шали чимось паску зверху?] А  як, а  як! Я  пасочки у 
жаровні, неповні, бо вони сходять, а тодє плетьоночку 
таку плету, як косу круглу, кругом отак обкладу, тоді 
колосочьки такі рєжу, колосочьками в нас так той, 
обєзатєльно хрестики накачяю, вони попідходять, 
а  тодє на пасочку кладу, паска подийде, дак вони не 
спливають. А тоді вже у п’єчь, ми п’єчь усю заставля-
ємо, а тоді бачім, шо воно вже жовтіє, дак тоді скорєй 
газєтами накриваєм, шоб вона не пригоріла, і п’єч од-
тулюєш... Тодє хіба така жизнь, тоді весело, радость. 
Паска йде – радость. [...] [Чи святкували Юрія?] Шос-
того травня – Ягорій – це на жита ходять, освящають 
земельку, жита. Носять п’єкні дєжки, коло кажного 
двора п’єкна дєжка і паляниця лежить, і батюшка ж як 
іде на жита, ісперва освящає той, шо посіяний, а назад 
уже як іде, освящає той хлєб печений, уже ж освятить, 
і батюшці оддає паляничкі ці, шоб були поминалися, 
родителі поминалися в церкві, батюшка вже поминає 
там і роздає людям ти кусочьки, які в церкву пришли. 

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Петра і Павла йдуть до церкви обизатєльно, 
потому шо уже ж хліба дождались, уже Богу благо-
дарять, Богу моляться, а  які остаюцця дома, пироги 
печуть.  [...] На Спаса й на Маковія йдуть до церкви. 
Яблучька святять, всє фрукти, які в тебе є, святять на 
Спаса. А на Маковія ідуть до церкви і тамечки ж праз-
нують, і воно обізатєльно треба, як у церкву пуйдеш, 
да гроші викинуть хоть трошечки, скулько в тебе  є. 
Одна тьотка ото ж у голодовку, дітей є багато і все, 
і було тулько п’ять копієчок, дак вона уже ж прийшла 
до церкви і плачє, й каже батюшці: «Принесла я, да со-
всєм же мало». А він каже: «Твой дар буде Богу самий 
справєдлівий, потому шо в тебе нічого не було, і то ти 
п’ять копійок принесла, це дар Божий». А вона вдова 
була, дєті, оце такє. [...] Ножа не беруть у руки на Івана 
Головосіка. Обходся. Ізвечора шо хочеш обчістить  – 
обчість. Хто ж заможніший був і є кому до церкви, дак 
печуть пироги, носять. 

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО [На Престоль-
не свято] готовляться здорово. У  нас Казанська й 
Прокуп’є. На Казанську їдять захолод (гусей держали 
вже), пироги пекли. Мнясо обізатєльно – ото захолод 
варять, мнясо чьогун напечють, вже хватало всього, 
вже ж жили дуже харашо. 

ЧАСТУВАННЯ НА ДОСВІТКАХ [На досвітки] ми но-
венькі юбки ж надівали, платочькі новенькі надівали, 
наряжалися, а  тоді вже і складались, приносили хто 
що є, хто – єєць, уже ж жили гано. Єк пироги чі шо, 
єєшню пекли, приносили і складались. Хлопці, дєвчя-
та. Хлопці вже гарєлкі там поприносять по повлітрі, 
а ми той... Ну, не напивались, а гарно так гуляли.

НАПОЇ [Які напої робили?] Вишні вже одцвіли, дак обі-
затєльно. І сахар же був, на буряках, дак і сахар полу-
чяли, дак наливку. Спиртне – оце і все, больш нічого. 
Яблуко ізотре да сок той, а тоді вже воллєш туди, у воду 
кип’ячону, да сахару, шоб воно солоденьке було. Ото 
така налівка. Не було тоді в нас винограду. [...] І узвар, 
і кисіль [варили] вже, як фрукти стали, у нас вишень 
багато було, дак узвар, а тоді сахару не було, дак ми ж 
сушили вишні, а тоді вже кисіль робили, як сахар уже 
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ОГ ІОГО КАЛЕ ІО КАЛЕН ІНДІДАРІАР
орок святих постне ж нада варить. Сорок треба вареІорок святих постне ж нада варить. Сорок треба варе

ников ізварить. Посне, тому шо в пост воно ж, Сорок Іников ізварить. Посне, тому шо в пост воно ж, Сорок 
святих. З маком, з картошкою да з маком – отакі вареІсвятих. З маком, з картошкою да з маком – отакі варе
ники варили. А як пирожки вже печуть, дак калина, Іники варили. А як пирожки вже печуть, дак калина, 
бурячок, подсушиш, і хароший. [...] На Благовіщення Ібурячок, подсушиш, і хароший. [...] На Благовіщення 
це ж тоже пост. На Благовіщення дак розрішали рибІце ж тоже пост. На Благовіщення дак розрішали риб
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«Дєтки, нельзя так, грішно! Шо це ви придумали? Це 
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«Дєтки, нельзя так, грішно! Шо це ви придумали? Це 
ж чясточка кажному, кажному чєловеку, а ви двє чяс
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ж чясточка кажному, кажному чєловеку, а ви двє чяс-
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точьки, а комусь не попаде й одной». Ми понімали то 
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точьки, а комусь не попаде й одной». Ми понімали то 
вже, всьо, не пошли, мати взнала, ну, хтось там вже 
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вже, всьо, не пошли, мати взнала, ну, хтось там вже 
матері сказав, дак мати каже: «Боже сохрані, такого не Мматері сказав, дак мати каже: «Боже сохрані, такого не 
можна робить». [...] [У] середу й п’ятницю постували Мможна робить». [...] [У] середу й п’ятницю постували 
всігда. А пост постували: первий тиждень не єли і поМвсігда. А пост постували: первий тиждень не єли і по-М-
слєдній не єли. Це дєти. А мати весь пост не єла. Усі Мслєдній не єли. Це дєти. А мати весь пост не єла. Усі 

Н МНОГМОГО ЦИКЛУМО ЦИКЛУ На МНа 
орок святих постне ж нада варить. Сорок треба вареМорок святих постне ж нада варить. Сорок треба варе

ников ізварить. Посне, тому шо в пост воно ж, Сорок Мников ізварить. Посне, тому шо в пост воно ж, Сорок 
святих. З маком, з картошкою да з маком – отакі вареМсвятих. З маком, з картошкою да з маком – отакі варе

всєм же мало». А він каже: «Твой дар буде Богу самий 
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всєм же мало». А він каже: «Твой дар буде Богу самий 
справєдлівий, потому шо в тебе нічого не було, і то ти Мсправєдлівий, потому шо в тебе нічого не було, і то ти 
п’ять копійок принесла, це дар Божий». А вона вдова Мп’ять копійок принесла, це дар Божий». А вона вдова 
була, дєті, оце такє. [...] Ножа не беруть у руки на Івана Мбула, дєті, оце такє. [...] Ножа не беруть у руки на Івана 

Ф
А тоді вже трошки я побольшала, одна подруга трош
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А тоді вже трошки я побольшала, одна подруга трош
ки больша мене, три нас було, дак оце батюшка меду Фки больша мене, три нас було, дак оце батюшка меду 
дасть нам, ми погов’єли ж, мати нас поведе – ми по Фдасть нам, ми погов’єли ж, мати нас поведе – ми по- Ф-
говієм. Тоді каже: «Давайте щє подем до батюшки, Фговієм. Тоді каже: «Давайте щє подем до батюшки, 
батюшка щє нам дасть». А  тоді вже батюшка каже: Фбатюшка щє нам дасть». А  тоді вже батюшка каже: 
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дарять, Богу моляться, а  які остаюцця дома, пироги 
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дарять, Богу моляться, а  які остаюцця дома, пироги 
печуть.  [...] На Спаса й на Маковія йдуть до церкви. 
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печуть.  [...] На Спаса й на Маковія йдуть до церкви. 
Яблучька святять, всє фрукти, які в тебе є, святять на ФЯблучька святять, всє фрукти, які в тебе є, святять на 
Спаса. А на Маковія ідуть до церкви і тамечки ж празФСпаса. А на Маковія ідуть до церкви і тамечки ж праз
нують, і воно обізатєльно треба, як у церкву пуйдеш, Фнують, і воно обізатєльно треба, як у церкву пуйдеш, 
да гроші викинуть хоть трошечки, скулько в тебе  є. Фда гроші викинуть хоть трошечки, скулько в тебе  є. 
Одна тьотка ото ж у голодовку, дітей є багато і все, ФОдна тьотка ото ж у голодовку, дітей є багато і все, 
і було тулько п’ять копієчок, дак вона уже ж прийшла Фі було тулько п’ять копієчок, дак вона уже ж прийшла 
до церкви і плачє, й каже батюшці: «Принесла я, да соФдо церкви і плачє, й каже батюшці: «Принесла я, да со
всєм же мало». А він каже: «Твой дар буде Богу самий Фвсєм же мало». А він каже: «Твой дар буде Богу самий 
справєдлівий, потому шо в тебе нічого не було, і то ти Фсправєдлівий, потому шо в тебе нічого не було, і то ти 

Е
іде на жита, ісперва освящає той, шо посіяний, а назад 
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іде на жита, ісперва освящає той, шо посіяний, а назад 
уже як іде, освящає той хлєб печений, уже ж освятить, 
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уже як іде, освящає той хлєб печений, уже ж освятить, 
і батюшці оддає паляничкі ці, шоб були поминалися, 

Е
і батюшці оддає паляничкі ці, шоб були поминалися, 
родителі поминалися в церкві, батюшка вже поминає Еродителі поминалися в церкві, батюшка вже поминає 
там і роздає людям ти кусочьки, які в церкву пришли. Етам і роздає людям ти кусочьки, які в церкву пришли. 

 ЛІТ Е ЛІТН ЕНЬ ЕЬО-ОСІЕО-ОСІННЕННЬЕЬОГО КАЛЕЕОГО КАЛЕ
етра і Павла йдуть до церкви обизатєльно, Еетра і Павла йдуть до церкви обизатєльно, 

потому шо уже ж хліба дождались, уже Богу благоЕпотому шо уже ж хліба дождались, уже Богу благо
дарять, Богу моляться, а  які остаюцця дома, пироги Едарять, Богу моляться, а  які остаюцця дома, пироги 
печуть.  [...] На Спаса й на Маковія йдуть до церкви. Епечуть.  [...] На Спаса й на Маковія йдуть до церкви. 
Яблучька святять, всє фрукти, які в тебе є, святять на ЕЯблучька святять, всє фрукти, які в тебе є, святять на 
Спаса. А на Маковія ідуть до церкви і тамечки ж празЕСпаса. А на Маковія ідуть до церкви і тамечки ж праз
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ж получімо в колхозі. Крали ж буряки, дак узваром ми 
прикладали, узвар кришили, кришеники прикладали, 
шоб вони не випливали  ж, шоб вони не пригорали, 
дак узвар обізательно був, обизатєльно чугун ведер-
ний, бульший, наварим уже ж, шоб гості пришли, дак 
уже шоб не воду пили, а вже ж теє. [Тільки на свята 
варили узвар?] Ні. І так кой-коли зварить, це ж треба 
багато фруктов. Воду пили. Квас ми робили: буряки 
заквашували, шоб нам на літо хватило буряка кисло-
го – борщ варить. Дак ми начищали солодкий буряк і 
красний, красного небагато, шоб воно не кисле було. 
Тоді вже воно постоїть, воно тоді розове таке да кра-
сіве. Смачний квас, готовий, бурячний. Дак кисіль з 
того квасу, з буряку варили, хороший кисіль, і в узвар 
же квас наливали. Накришували чюгуни, були в нас 
спіціально такі, шо заварувать уже, свинячі ми не той, 
свинячі ми отдєльно чьогуни. А це вже чісті чьогуни: 
як зварив – помив.

ПОСУД, НАЧИННЯ Тоді вже стали горщечники возить 
горшки, миски тоді вже робили. Я  то щє попервах... 
А тоді й миски, й чьогуни, макутри такі здорові. Гор-
щечники роблять горшки. Отам з-під Путивля возили. 

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
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та Склярового Віктора Сергійовича, 1929 р. н.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Сніданок, обід, полудень, вече-
ря. Зразу з утра [готували]. У печі ж, були не плити, 
а печі, у піч і стоїт до вечора, воно й тепле. І от то й 
їли весь день, наварювали. [Що було на вечерю?] Той 
же самий борщ і ввечері їли. Те шось обідали, те і ве-
черяли. [Чи варили вареники, галушки?] То варили, 
це більш на сніданок. Свіженьке. [Що ще готували на 
сніданок?] Картоплю, юшку.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Обізатєльно квасили  – огірки, ка-
пусту і помидори. Всього по діжці накладали. Діжки ж 
були дерев’яні. Яблука квасили, у кого сади були, там 
Антоновку, Пепенку... От таке було.

ХЛІБ [З якого борошна пекли хліб?] Ну, з якого? З пше-
ниці, жита. Та тоді більш жита сіяли, то й більш пікся, 
а тепер – пшениці. Житній був. Вроді добріший. [Чи 
пекли хліб з ячмінного борошна?] Це тіко млинці ячні 
пекли. [Як Ви печете хліб?] Грію тепленької водички, 
сперва тістечко розмочу, тістечко оставляю, от це спе-
кла, значить оставляю тістечка, тоді розмочую його 
тепленькою водичкою, воно розкисне харашо, а  тоді 
учиняю, грію воду і викидаю теє тістечко, і мукички 
добавляю, і звечора вчиняю, а утром уже місю. Кидаю 
сольки і місю його. Воно викисає, тоді він добренький 
і кисленький. [У формах печете?] Да-да. Раньше пекли 
у формах і пекли паляницями – листя з капусти суши-
ли, на ті листя клали, ну, це нада крутіше місить. Такі 
є палянички, так як у вас у ЦУМах такі круглі. Як спе-
четься на листочку на черені в печі, такий пахущий. 
То не стукать, шоб воно [тісто] не присіло. Його як на-
чни стукать, а воно тоді опаде. То ж підійде, постукай, 
будеш стукать, воно ж опаде. Уже низя там дуже сту-

котіть, ходить по хаті, шоб вже воно не дрожало. Низя 
тоже [сваритися], шоб удачний був [хліб]. Низя ни в 
коїм случаї, ше до начала циєї роботи. [У  які дні не 
можна пекти хліб?] Цього не знаю. Пекла, коли попав, 
коли в мене хліб виходить. [У які дні посту не можна 
було пекти хліб?] Пекли всігда, коли мені нада, тоді я 
й пекла.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Се-
редина посту. Три з половиною неділі пройшло, 
а  тоді друга половина. Так сім неділь посту. Пекли 
[«хрести»]. Да, ше  й копієчку клали: кому попадеть-
ся, той щасливий, от то таке. Та то все прикмети. Їли 
[ці «хрести»].

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Чи пекли на весілля коровай?] 
Обізательно. [Пекли і в молодого, і в молодої?] Да-да. 
Вдома пекли. Самі в печах пекли. Хто вміє, той і пік 
вдома. [Чим прикрашали коровай зверху?] Тичичкі 
там разні і такі бубчичкі вроді, ну, разні викрутаси. 
А  тоді калинкою наряжали. [Чим обв’язували коро-
вай?] Лєнтою. Тож пекли [шишки], роздавали роди-
чам. Пироги були ж на столі. У нас сваха є з Полтав-
щини, у них лежень печуть. [...] На столі ріже коровай 
на куски, подає піддружий молодому і молодій, тоді 
батькові і матері. У неділю у молодої ділять коровай 
молоді. Спочатку дружкам, боярам. Роздає свашка 
«свистуни» з торби. Колись пекли «орішки». Саме 
перве дають батькам.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Які овочі їли?] Огірок, по-
мідор, капуста. Їли й квашені, й сирі. Терли [хрін]. 
Пампушки [готували] З хріном і з олійкою [їли]. Ді-
твора моя так любила. От таку миску напечу і хріном 
намащу, і  з олією, поєдят завжди. Варили ще варе-
ники. [А  галушки?] Варили. Затірки робіли. Та му-
кичка, сольки кинеш, а  тоді трошечки водички, і  от 
то розтираєш, поки круженьки, поки такі малень-
кі м’ячичками. Та в мисочці [розтирали]. [Яку кашу 
найчастіше варили?] Пшоняну. Гречану – мало, греч-
ка – це був дехфецит. То всєгда пшоняна каша. Крута. 
Борщ. Буряк, капуста, картошка, томатик, цибулька. 
[Чим закислювали борщ, коли не було томату?] Квас 
робили з бурячків. То всігда, кажен день його підмо-
рожували. Дрібнесенько накришу, от так як в борщ 
кидать зразу. Палачками. А тоді-то того вкину у борщ 
і кваску влив. Він кисло-сладкий. А туди підкришив 
бурячка свіжого. І  водичкою долив [квас]. І  на при-
пичку стояв, шоб тепленьке було, воно опять підмо-
розиться, начинав вже вроді грать, опять у борщик 
його кидали. І добрий борщик був.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Чи робили ря-
жанку?] Аякже. [Як вона називалася?] «Сметана». 
Вершечок з кислого молока з верха от то зобралі, з мо-
лочка, от то заправлять, молоко кип’ятіне, тепленьке, 
і  заправлять. [Чи готували ряжанку на свята?] Да, 
обізательно. [Її подавали наприкінці?] Та ні, раньше. 
Як празники або ж гулянки, холодці ж на Украіні за-
ведєно. Катлєти. Всьо по возможності. Й тоді булі вже 
катлєти. Кабанчика заколять як харошенького, і кень-
дюшок начинять, і ковбасочку, і кров’янку. [Коли ко-
лоли свиней?] К Різдву.

КОЛІЙ [Хто колов свиней?] Хазяїн. Ну, як може, заделає 
сам, [а як ні,] то колія шукали. Такий, шо способний, 
цей ходив багато по дворах. Кусок сала і кусок м’яса 
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[колій отримував за роботу]. Єсть такі – на совість да-
дуть кусочок сала, хароший кусочок, і м’яса. А є такі 
скупі – завалить такого кабана, як кровать, і дасть, шо 
ви думаєте? Одну ребринку! І переробиш усе сам: і за-
колеш, і осмалиш. Все передєлаєш і начисто, і кров ви-
брать, і м’ясо шоб чисте було, і сала, як меткаль отой, 
чисте як снєг, вот за чого й гукають. Мастєра далжно 
дєло боятса. 

с. Мала Рибиця
Записала Т. Зубрицька в березні 1999 р. у м. Києві  

від Жук Марії Мефодіївни, 1926 р. н.,  
родом із с. Мала Рибиця  

Краснопільського р-ну Сумської обл. 
(розповідає про традиції харчування на Сумщині)

ХЛІБ Хліб з калиною пекли. [Тісто] перемішували з ка-
линой і  пекли хліб з калиной. Дуже вкусний. Пекли 
паляниці. Хліб  – це такий, як він уже там, великий, 
високий печеться, а паляниці – це так нашвидку. Замі-
шували так же, як на хліб, але нашвидку. Невеликі такі 
вони робились, шоб бистро спеклись. Хліб пекли раз у 
неділю, а як не хватає хліба, то паляниці так нашвид-
ку, шоб на день, на два там. [Паляниці пекли із жит-
нього борошна?] А це вже хто як захоче. [З якого бо-
рошна пекли хліб?] З житнього. То вже з пшеничного 
шось на празники. Там пироги пекли. Пироги пекли із 
квасолею, із капустою, з маком пекли, з мукою пироги 
пекли. Ну, брали муку, жарили сало, шоб багато було 
жиру, потім муку змішали з шкварками з цими і на-
чиняли пироги. Дуже добре. З калиною пироги пекли, 
з вишнями, із сиром, із маком.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ І  юшку варили з маком, дуже 
добра. А це коли начинаєця картопля вже молода, то 
картошку молоду, квасолю, а тоді мак терли в макітрі. 
Молоду квасолю, а тоді терли в макітрі мак і заправ-
ляли маком. Дуже добра юшка з маком. Борщ, обик-
новенний борщ, а супи всякі варили. [Суп називався] 
«юшка». Юшку разну варили.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Маку багато сіяли. [Скільки чого 
на зиму заготовляли?] Ну, скільки вродить. Сіяли ку-
сок, так він, год буває, шо червивіє, а буває хароший. 
Рік буває, шо сухий чи не вродить, а  як вродить, то 
скільки вродить. І пироги пекли, і вареники варили, 
і юшку варили з маком, дуже добра. Ну, клубніка була, 
земляніка. В яру крупна була клубніка, а зємляніка – 
маленька. А в ліс ходили, то там всього було. І був, як 
зараз кажуть, шиповнік, а тоді «шипшина» називали, 
терен, глід, кислиці, груші-гнилички. Це на зіму дуже 
багато цього заготовляли, з лісу носили. Було, підеш, 
груша, ше ніхто не був, вона вже опала, то там мішок 
можна було набрать. Тоді ложили на хату, і там вона 
постєпєнно спіла. Коли вже така стала коричнева, 
береш, і  дуже вкусна. А  кислиці, то це такі яблука 
маленькі, їх спеціально на хату клали, шоб вони по-
мерзли, бо вони дуже-дуже кислі. Тоді, коли вони по-
мерзнуть і одійдуть, то вони вкусні. Сушили. Із сушки 
[варили взимку кисіль].

НАПОЇ А чай пили – із материнки, ламали гілочки смо-
родіни чорної, вишні на зіму заготовляли. Чай такий 
пили, шо тепер такого нема. Сок [березовий] пили. 
Ходили в ліс і робили. Із сушки [кисіль варили]. Кар-
топлю терли, самі крохмал робили. З калини варили 

калинник. Квашу робили. На печі там. Ставили в ве-
лику макітру, там заправляли дрожжами. Ну, не дрож-
жами, а хміль, бо дрожжів не було. І вона там грала. 
[Яке борошно брали?] Житнє. І  дуже було вкусно. 
Отак і пили [квашу]. Квас робили з буряків з красних. 
А це кваша. Вона на печі грає, там калина, і кісто, саха-
ру трошки дабавить. Вона грає, а тоді брали в стакани 
чи в кружки наливали. Не дуже робили густе. Ну таке, 
густеньке, як кисіль. Не варилось. Дуже вкусне. Кисіль 
білий варили з молока, варили з сушки. Самогонка з 
буряків. Наливки робили з вишень. Сахар був, потро-
ху давали, а то купували. Самогон – тільки з буряків. 

ПОСУД, НАЧИННЯ Горшок, глечик, макітра, все це 
різне. Горшки, рогачі, чаплія. Чаплія  – це шоб ско-
вородку брать. Ну, сковороду в піч, наприклад, чим 
ставить? Руками ж не будеш ставить, це ж піч. Вона 
[сковорода] без ручки. А тоді таке з крючком, на вели-
кому держальні – це чаплія. Рогачі, це всі знають, – шо 
горшки виймають. Кочерга – це в печі, посувать там, 
загрібать. Лопата, шоб хліб сажать і виймать. На листя 
на капустяне [саджали хліб]. Або мукою трусили. Ну, 
чаще, як листя було, [то] на листя. На зіму заготовля-
ли листя, сушили його, складали в стопки, а  тоді на 
лопату листя і сажали хліб. А як не було, то вже му-
кою трусили. [Які були миски?] Миски череп’яні. Оце 
ж череп’яні, полив’яні миски були. Були тарілки, бо 
кісіль наливали в тарілки. І миски були й такі вже, не 
череп’яні миски, були це полумиски такі, шо холодець 
наливали, кисіль на празники наливали. Стакани 
були гранчасті. Там уже якісь стопочки. А так для оби-
ходу  – кружка. Обикновенні кружки. Молоко пили. 
Маліровані. Глиняних не було в нас кружок. Ложки 
були дерев’яні. На базарі тоже [купували]. В селі в нас 
ложки не робили. В нас у селі корзини плели. Корзини 
разні. Плели ці, кашулі, шо картоплю, з двома ручка-
ми. І стулья плели із лози, і кроваті плели з лози. А у 
нас лози повно. І на болоті в нас, в нашом городі там 
скільки. [Коли заготовляють лозу?] З осени. А потім 
сидять зімою плетуть. Парять в кип’ятку. Да, там в 
бочку чи в корито, напарювали. Еслі кошулі плели, то 
кору не зчісували, так і плели, з  якшо там стуло, то 
чистили. А я не знаю, чим вони його чистили. Корзин-
ки плели з двома ручками, з одной ручкой. Обикно-
венні. А то з двома ручками більше такі, шо на базар 
ходить. Отакі довгенькі, на базар ходить, бо ми ж хо-
дили на базар дев’ять кілометрів, то туди ж з корзи-
ною. Шось наклали, яйце чи шо. І паску святити теж в 
корзині. Оце тіки шо горшки і ложки, то це купували 
на базарі у Миропіллі. Там були гончарі, у Миропіллі, 
там все це робили. Ложкарі, всьо це там. Ночви були 
дерев’яні. Мужики робили. Вони ж торгували.

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОН

м. Лебедин
Записала С. Щербань 1989 р.  

у м. Лебедині Сумської обл.  
від Пістрик Єлизавети Матвіївни, 1900 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Вари-
ли кутю з ячменю драного з озваром, медом розво-
дили озвар і поливали кутю. Борщ з грибами пісний, 
пироги з фасолею, з  маком, з  капустою. Збиралась 
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новенний борщ, а супи всякі варили. [Суп називався] 

І
новенний борщ, а супи всякі варили. [Суп називався] 
«юшка». Юшку разну варили. І«юшка». Юшку разну варили.

Ма ІМаку багато сіяли. [Скільки чого Іку багато сіяли. [Скільки чого 
на зиму заготовляли?] Ну, скільки вродить. Сіяли куІна зиму заготовляли?] Ну, скільки вродить. Сіяли ку
сок, так він, год буває, шо червивіє, а буває хароший. Ісок, так він, год буває, шо червивіє, а буває хароший. 
Рік буває, шо сухий чи не вродить, а  як вродить, то ІРік буває, шо сухий чи не вродить, а  як вродить, то 
скільки вродить. І пироги пекли, і вареники варили, Іскільки вродить. І пироги пекли, і вареники варили, 
і юшку варили з маком, дуже добра. Ну, клубніка була, Іі юшку варили з маком, дуже добра. Ну, клубніка була, 
земляніка. В яру крупна була клубніка, а зємляніка – Іземляніка. В яру крупна була клубніка, а зємляніка – 
маленька. А в ліс ходили, то там всього було. І був, як Імаленька. А в ліс ходили, то там всього було. І був, як 
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чиняли пироги. Дуже добре. З калиною пироги пекли, 
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чиняли пироги. Дуже добре. З калиною пироги пекли, 

шку варили з маком, дуже 
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шку варили з маком, дуже 

добра. А це коли начинаєця картопля вже молода, то 
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добра. А це коли начинаєця картопля вже молода, то 
картошку молоду, квасолю, а тоді мак терли в макітрі. 

М
картошку молоду, квасолю, а тоді мак терли в макітрі. 
Молоду квасолю, а тоді терли в макітрі мак і заправММолоду квасолю, а тоді терли в макітрі мак і заправ-М-
ляли маком. Дуже добра юшка з маком. Борщ, обикМляли маком. Дуже добра юшка з маком. Борщ, обик-М-
новенний борщ, а супи всякі варили. [Суп називався] Мновенний борщ, а супи всякі варили. [Суп називався] 
«юшка». Юшку разну варили. М«юшка». Юшку разну варили.

ку багато сіяли. [Скільки чого Мку багато сіяли. [Скільки чого 
на зиму заготовляли?] Ну, скільки вродить. Сіяли куМна зиму заготовляли?] Ну, скільки вродить. Сіяли ку
сок, так він, год буває, шо червивіє, а буває хароший. Мсок, так він, год буває, шо червивіє, а буває хароший. 
Рік буває, шо сухий чи не вродить, а  як вродить, то МРік буває, шо сухий чи не вродить, а  як вродить, то 
скільки вродить. І пироги пекли, і вареники варили, Мскільки вродить. І пироги пекли, і вареники варили, 

разні. Плели ці, кашулі, шо картоплю, з двома ручка
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разні. Плели ці, кашулі, шо картоплю, з двома ручка
ми. І стулья плели із лози, і кроваті плели з лози. А у Мми. І стулья плели із лози, і кроваті плели з лози. А у 
нас лози повно. І на болоті в нас, в нашом городі там Мнас лози повно. І на болоті в нас, в нашом городі там 
скільки. [Коли заготовляють лозу?] З осени. А потім Мскільки. [Коли заготовляють лозу?] З осени. А потім 
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ли листя, сушили його, складали в стопки, а  тоді на 
лопату листя і сажали хліб. А як не було, то вже му

Ф
лопату листя і сажали хліб. А як не було, то вже му
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шось на празники. Там пироги пекли. Пироги пекли із 

Ф
шось на празники. Там пироги пекли. Пироги пекли із 
квасолею, із капустою, з маком пекли, з мукою пироги Фквасолею, із капустою, з маком пекли, з мукою пироги 
пекли. Ну, брали муку, жарили сало, шоб багато було Фпекли. Ну, брали муку, жарили сало, шоб багато було 
жиру, потім муку змішали з шкварками з цими і на Фжиру, потім муку змішали з шкварками з цими і на- Ф-
чиняли пироги. Дуже добре. З калиною пироги пекли, Фчиняли пироги. Дуже добре. З калиною пироги пекли, Ф

кою трусили. [Які були миски?] Миски череп’яні. Оце 

Ф
кою трусили. [Які були миски?] Миски череп’яні. Оце 
ж череп’яні, полив’яні миски були. Були тарілки, бо 

Ф
ж череп’яні, полив’яні миски були. Були тарілки, бо 
кісіль наливали в тарілки. І миски були й такі вже, не 

Ф
кісіль наливали в тарілки. І миски були й такі вже, не 
череп’яні миски, були це полумиски такі, шо холодець Фчереп’яні миски, були це полумиски такі, шо холодець 
наливали, кисіль на празники наливали. Стакани Фналивали, кисіль на празники наливали. Стакани 
були гранчасті. Там уже якісь стопочки. А так для обиФбули гранчасті. Там уже якісь стопочки. А так для оби
ходу  – кружка. Обикновенні кружки. Молоко пили. Фходу  – кружка. Обикновенні кружки. Молоко пили. 
Маліровані. Глиняних не було в нас кружок. Ложки ФМаліровані. Глиняних не було в нас кружок. Ложки 
були дерев’яні. На базарі тоже [купували]. В селі в нас Фбули дерев’яні. На базарі тоже [купували]. В селі в нас 
ложки не робили. В нас у селі корзини плели. Корзини Фложки не робили. В нас у селі корзини плели. Корзини 
разні. Плели ці, кашулі, шо картоплю, з двома ручкаФразні. Плели ці, кашулі, шо картоплю, з двома ручка
ми. І стулья плели із лози, і кроваті плели з лози. А у Фми. І стулья плели із лози, і кроваті плели з лози. А у 

Е
кому держальні – це чаплія. Рогачі, це всі знають, – шо 

Е
кому держальні – це чаплія. Рогачі, це всі знають, – шо 
горшки виймають. Кочерга – це в печі, посувать там, 

Е
горшки виймають. Кочерга – це в печі, посувать там, 
загрібать. Лопата, шоб хліб сажать і виймать. На листя 

Е
загрібать. Лопата, шоб хліб сажать і виймать. На листя 
на капустяне [саджали хліб]. Або мукою трусили. Ну, Ена капустяне [саджали хліб]. Або мукою трусили. Ну, 
чаще, як листя було, [то] на листя. На зіму заготовляЕчаще, як листя було, [то] на листя. На зіму заготовля
ли листя, сушили його, складали в стопки, а  тоді на Ели листя, сушили його, складали в стопки, а  тоді на 
лопату листя і сажали хліб. А як не було, то вже муЕлопату листя і сажали хліб. А як не було, то вже муЕкою трусили. [Які були миски?] Миски череп’яні. Оце Екою трусили. [Які були миски?] Миски череп’яні. Оце 
ж череп’яні, полив’яні миски були. Були тарілки, бо Еж череп’яні, полив’яні миски були. Були тарілки, бо 
кісіль наливали в тарілки. І миски були й такі вже, не Екісіль наливали в тарілки. І миски були й такі вже, не 
череп’яні миски, були це полумиски такі, шо холодець Ечереп’яні миски, були це полумиски такі, шо холодець 
наливали, кисіль на празники наливали. Стакани Еналивали, кисіль на празники наливали. Стакани 
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сім’я, ставали на коліна перед іконами, підсвічник з 
свічками горів, лампадка, і  молились Богу: «Святий 
Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй 
нас. Пресвятая Троїця, помилуй нас. Господи, очис-
ти гріхи наші, очисти беззаконня наше іменем Тво-
го ради. Отче наш, єже єси на небесі... Благослови, 
Господи, святу трапезу». Сідаємо за стіл. Насипають 
борщ  – череп’яні миски. Писані ложки. Кутю тоже 
в одну миску, поливали озваром. Першу ложку бере 
дід, батько. Наливає чарку церковного вина, з чарки 
пив сам, а тоді всім потрошку. Кутю, озвар – у нових 
горщиках з покришками череп’яними ставили на сто-
лику під іконами, стелили сіно, рушники застеляли і 
ставили. На першу кутю рибу їли, тарані, щука була, 
плітки, линки. Тоді благодарять. Встають, стають пе-
ред образами, і дід читає молитву, і всі за ним повто-
рюють: «Благодаріє Тя, Христі Боже наш, яко наситіл 
вси нас з земних Твоїх благ і не лиши нас нетленного 
Твого Царства, і спаси нас...». Лягаємо спати. Масни-
ця – молочне: вареники з сиром, млинці гречані, сме-
тана. Тоді заговини.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ До вінця жениха провожають з дому 
його батьки до молодої. Батьки сідають у хаті на ослін 
на кожусі, вовною наверх, тримають в руках хліб, три-
чі батькам кланяються. А вони по спині хрестом бла-
гословляють – тричі перехрещують. [...] Батько матір 
веде за руку, а  вона бере з хвартуха гроші, цукерки, 
тричі обійде кругом підводи і посипа молодого.  [...] 
У  молодої одкланюють їх  – батько і матір, так само, 
як і там, обох хлібом хрестять. [...] Ідуть додому [після 
вінчання], тут батьки зустрічають з хлібом-сіллю.

с. Курган
Записала С. Щербань 1985 р. у с. Курган  

Лебединського р-ну Сумської обл.  
від Ровенської Марії Іванівни, 1920 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Сватання. Після Маланки ідуть сва-
тачі. Батько з сином, дядько  – три-чотири чоловіки. 
Хлібину несе батько, хлібина у хусточці полотняній, 
під рукою. Прийшли і здоровкаються: «Здрастуйте, 
свати». А ті: «Здрастуйте, хочемо прийняти». Сідають 
за стіл. Увійшли і хліб дали матері. Кладе на стіл у хус-
точці чи й так без хусточки. Балачки пішли. Дівчат не 
буває. Пригощають: хлібина гарна, щоб була м’яка, 
пухка. Наставляють все найдобріше для сватів. Свати 
ідуть додому, а молодий остається. Буває ночує, тож 
після Маланки запивають могорич – дівка засватана. 
У М’ясниці – весілля.

с. Михайлівка
Записала С. Щербань 1985 р.  

у с. Михайлівка Лебединського р-ну Сумської обл.  
від Василенко Ганни Іванівни, 1918 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Новий рік куті не варили, а  на Хрещення варили 
кутю. Голодна кутя перед Хрещенням. Батько йде і 
хрести пише скрізь. Курушкою ладаном курять хати 
на празники, тоді кутю їдять. Кутя з узваром, борщ 
пісний, пиріжки з грушами. Ворожили і на Маланки. 
Щоб хлопці ходили. Ще кашу варили у горщику, несли 
дівчата в роті воду з криниці, а по дорозі їх смішили, 
і знову бігла дівчина до криниці набирати у рот води. 

Тоді закопували горщик з кашою у дворі. Чобіт кида-
ли на Меланки: куди носком упаде, туди і заміж іти. 
На Меланки пекли млинці. Виносимо собаці, кладемо 
в рядок, який возьме, тому першому заміж іти.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Як їдуть до вінця, жениха проводжа-
ють з дому його батьки до молодої. Батьки сідають у 
хаті на ослін на кожусі, вовною наверх, тримають у 
руках хліб, тричі батькам кланяється, а вони по спині 
хрестом благословляють  – тричі перехрещують.  [...] 
Батько іде в хату, молоді – за ним, кладе батько хліб 
на стіл, а молоді – ікони на покуття, на косинчик. [...] 
У вівторок сходяться на свадьбовий двір – убіраються 
у циганів – виверне кожух, а що і вкрадуть у тих, що 
були на весіллі. Учиняємо, печемо пироги, а що додає 
хазяїн. Зносяться у цю ж хату. І уп’ять гуляють у ві-
второк увечері.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Печуть по два короваї у молодого і 
у молодої. Печуть у п’ятницю. У молодої печуть шиш-
ку. Як приїжджає молода до молодого, ділять шишку. 
Молодиці заміжні, не вдови пекли. Зразу тісто на чо-
тири куски розкатують, і плететься коса, а з четвертого 
куска – обруч. Окремо шишки печуть (шишки, «утки», 
кренделі, на сірники і у коровай). Як спечеться, на ко-
ровай кладеться калина, барвінок кругом між шишеч-
ками, посередині коровая – квітка свадьбова, з бумаги 
цвітної. На коровай доклад – муку хорошу пшеничну. 
Замішували, опарку парили. Печуть, щоб два було, для 
молодих і для старих увечері. У  молодої і  у молодого 
вішають покрасу – пучечки жита за іконами, а зараз – 
по хаті і в шалашах. Пучечки жита збирають усе і мо-
лотять у понеділок [тепер  – у неділю], а  батько внесе 
жито, і частують молотників за жито. Як спечуть ко-
ровай, дає мати по чарці. Пекли коровай у п’ятницю. 
Родичі і коровайниці убірали коровай – шишками, ка-
линою, барвінком, красною ниткою все переплітали, і в 
кого ячмінці, то тою ниткою два пальці перев’язували. 
Калину їли дівчата, у кого не було довго рубашнього. 
На столі коровай обгортали червоним рушником. У су-
боту стояв на столі коровай прибраний. Стіл – скатерть 
або накидка полотняна, де мережкою шита, де запо-
лоччю. На кухонну дощечку клали коровай, обгорнули 
рушником королевським [кролевецьким]. Той рушник 
дружкові був, тому, що коровай краяв. На столі ріже 
коровай на кусочки, подає піддружий молодому і мо-
лодій, тоді батькові і матері. У неділю у молодої ділять 
коровай молоді. Спочатку дружкам, боярам. Роздає 
свашка «свистуни» з торби. Колись пекли «орішки». [...] 
Коло коровая у молодої печуть шишку, як паску, і  її 
украшають шишечками, барвінком і ниточкою, тоді 
зв’язується пара ложок красною лєнточкою для моло-
дих, дерев’яні, і під шишку – дві тарілки, тоді ті тарілки 
з-під шишки витягають, і кидають на них люди гроші, 
дарували колись і полотно. Беруть угіль, спишуть і ско-
виряють комини, малюють вівцю, козу.

Записали З. Гудченко та Т. Зубрицька в червні 1996 р.  
у с. Михайлівка Лебединського р-ну Сумської обл.  

від Василенко (Карпенко) Г. В., 1917 р. н., 
Машиної Софії Данилівни, 1912 р. н.,  

та Харченко Тетяни Митрофанівни, 1905 р. н.,  
родом із с. Байрак Лебединського р-ну Сумської обл.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутю 
варили з ячменю. Товкли кутю. Узвар, борщ варили. 
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Рибу жарили. Пиріжки пекли. Вечерю носили хреще-
ним. Носять пиріжечки і кутю. Пиріжки з картоплею, 
з капустою. Як носила матері вечерю, то як чхнеш, то 
матері треба щось подарувать. Понесла. Посідали. І я 
й чхнула. Мати каже: «Я  тобі, доцєчко, подарую гу-
сочку». Як хто чхає, то це щастя. Це ж дарують.  [...] 
Рушники повішають. Скатерті застилають. Сіно під 
кутю стелять на покуті. Вкривають рушником, став-
лять кутю, озвар, рибку. Покрасу вішають – пучечки 
жита. Мати ложки покладе, – їжте. Гука Мороза вече-
рять: «Морозе, Морозе, йди до нас вечерять. Не помо-
розь нашого ячменю». Борщ їдять, а тоді кутя з медом. 
Колотять узвар, мед, а тоді кутю. Маланки. Могоричі 
запивали. Дівчата заміж ішли вже. Вже сватались. Мо-
лодий іде, а тоді вже свати. Баба чи тьотка пече млин-
ці, то каже: «Бери, отдай собаці, щоб сватун прий-
шов».  [...] Щедрували, під хату попоходимо, млинців 
попоносимо. Торби такі носимо. Гадали. Скільки ді-
вчат вийшло, поклали по млинцю, собаку пустили. 
Є так, шо вхватить в середині. [Як зустрічали Новий 
рік?] В гості ходила. До батька ходила, як вийшла за-
між. Рибу жарили, м’ясо, ковбаси, на Новий год усе. 
Поросята різали, то все було. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
У [Великий] піст сім неділь нічого не брали скоромно-
го. Пісне їли. Паску як пекти, не їли, поки одсвятять. 
І  діти не їли. [У  Чистий четвер] прибирали, паски 
пекли. Вдосвіта, до схід сонця милися. Яєчко мати 
вкине, там і купались. [Яке яєчко?] Те, шо красять на 
Паску. Тоді виносили ту воду на середохресну дорогу, 
виливали. Мати каже, щоб чисті були, як яєчко. Та в 
ночвах же [купалися].

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Холодне варили. Плічко ціле жа-
рили. Яйця. Пиріжки пекли, капусту варили. З  гру-
шами, з рисом. З усим. З сливами. [Що освячували в 
церкві?] Ковбасу, м’ясо, паску, пшенце, потом курчат-
кам давали, сім’ячко брали, коноплі. Добавляли, сіяли 
потім. Солі брали. Звечора йшли до церкви. Плаща-
ницю ховали, тоді і йшли. Паски святили. Прийшли 
додому, розговілися, полягали оддихать. А тоді пообі-
дали і пішли гулять на колиски.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Маковія. Трусили мак, пиріжки пекли з маком. 
В церкві правилось, воду святили. Коржі пекли. Мак 
м’яли і коржі кришили. Ото був Маковій. Мак в церк-
ві святили. [На Спаса] яблука носили святить, груші. 
Пасічники мед носили. Ото Спас. В корзині, хто в сум-
ці несе. Колись в мисках, в вузлах. Розстелим, батюш-
ка святить.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Хто йде у свати?] Батько, душ три. 
В руках несуть хлібину в хустці. Як засватають, вона 
согласна, переміняють хлібину. Перев’язували колись 
рушниками. А як я виходила заміж, то не було. Казали 
«йдуть за рушниками». Горілку ще свати несуть. Дого-
ворились, на коли свадьба. [...] [Як батьки виряджають 
молоду?] Становлять стілець. Сідають батько й мати, 
хлібини в їх у руках. Постелять рядно. Молодий стає 
проти батька, а  дочка [молода]  – проти матері. Оце 
кланяються. Поклони б’ють тричі. Батько – по спині 
хлібиною. Тепер переходять: він – до палиці, а вона – 
до батька. Це, кажуть, одклоняють. Одклонили, дали 
по хлібині, ото й вирядили.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Дома [пекли коровай]. Дві чи три 
коровайниці, чужі. В Байраці. Два короваї печуть. Ще 
не починалась в нас свадьба, печуть коровай. Шиш-
ки пекли свасі в торби. Од молодого. Везе до молодої, 
роздає родові молодої. У молодого їх печуть. Перепій-
ці молодим печуть. Дають під руку батькові та матері. 
Як молоду виряджають, коровай поділять. Дружко 
виходить, виносить. А свашка отаку торбу роздає гос-
тинців. Це молодій роду. А в молодої коровай ділять. 
Коровай на дошці, рушником обмотаний красним, 
королевським. Калина настромляна, шишки наліпле-
ні. На тарілочку  – хрещеному, хрещеній. З  горілкою 
разом. Роздадуть, а  тоді вечеряють. Один коровай, 
один калач. Це один передають поїздові, а один, – як 
уже жито помолотять. Жито як помолотять, батько й 
мати на сміття виносять, горілку поп’ють, і  свадьба 
кончилась. 

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Кумів гукають, роди-
чів. Борщ, капусту варили, локшину варили, кисіль. 
Не так, як тепер. І не без м’яса. Чи курку заріжуть. 

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Оті матері, шо діти мруть, не їли 
до Спаса [яблук]. Тоді на Спаса не дає Бог дитині яблу-
ко, бо мати з’їла.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Раніше олію ро-
били з конопель  – зелена-зелена, а  вкусна така була 
олія. І  з льону була олія, і  з соняшника. Тоді мало із 
соняшника.

ПОСУД, НАЧИННЯ Ложки робили з груші. Та різець та-
кий. Таке воно, як стамеска. Тільки ж воно так, корит-
цятком. І продавали. В нас і досі є ті ложки, що тато 
робили. [Де брали глиняний посуд?] Глинну... Це у 
Глинському... [Посуд купували?] Да. Робили. Оце гле-
чики, макітри.

Записала С. Щербань 2005 р. у с. Михайлівка  
Лебединського р-ну Сумської обл.  

від Шамари Софії Терентіївни, 1913 р. н.,  
Клюшниченко Олександри Терентіївни, 1917 р. н.,  

та Пукало Галини Павлівни, 1922 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Новий рік куті не варили, а на Хрещення варили кутю. 
Голодна кутя перед Хрещенням. Батько йде і хрести 
пише скрізь. Курушкою ладаном курять хати на праз-
ники, тоді кутю їдять. Кутя з узваром, борщ пісний, 
пиріжки з грушами.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Рано у церкву йшли, 
а  дітвора спить, а  тоді приходять з церкви  – за стіл. 
Скоромне готовлять і сідають обідать – холодне, ков-
баса, капуста варена, кутю ще доїдаєм, пироги. Пішли 
Христа славить. Хлопчики славили Христа, а коляду-
вати перед вечером – дівчата і хлопці вмісті колядува-
ли. На крильце йдуть і співають, питають, чи можна 
колядувать. Сімейних в хату запрошували. Гроші да-
вали, сало, пироги.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ На Маланки ідуть сватуни  – дід, 
батько, дядько, молодий. [Батько] беруть паляницю 
під руку, обгорнута паляниця платочком, а дядько – 
пляшку горілки. Дівка сховається у хатині, виходить 
і каже: «Согласна». А мати чи батько каже: «Раз дала 
слово, нате вам паляницю, а нам віддайте свою». Тоді 
сідають за стіл вечерять, поштують. Запивають мого-
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И ЕИ ХАР Е ХАРЧ ЕЧОВІЕОВІ Оті мЕОті матері, шо діти мруть, не їли Еатері, шо діти мруть, не їли 
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рич. Обміняли хліб, договорились, повечеряли і піш-
ли додому. [...] Через тиждень – дружбини. У суботу 
сходяться до молодої дружки, бояри. Молода просила 
тільки на дружбини, а на весілля – покликайло – ро-
дичка молодої. Кликала з паляницею. У вишитих со-
рочках, паляниця під правою рукою, у платочку.  [...] 
Весілля починалось у неділю. У молодого [перед тим, 
як їхати до молодої] мати обсипає молодого житом, 
пшеницею, грошима. Сів син [молодий] на віз, тоді 
мати обсипає, мати тричі обійде кругом воза, а  тоді 
обсипає. Приїхали до двору молодої. Виходить батько 
з хлібиною, уклонився, каже: «Заходьте в хату». У хаті 
молодий і молода навколішки становляться і кланя-
ються, а батько і мати сидять на лаві і в руках держать 
по паляниці. Діти тричі кланяються, і  тричі мати і 
батько хлібом по спині торкають: батько – молодого, 
а  мати  – молоду. Це у молодої у хаті, коли молодий 
приїхав молоду брать. І  тут їх одкланяють. Молоді 
встають, виходять, сідають на віз чи сані і їдуть. Бать-
ки ще виходять, без хліба. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ На столі коровай великий лежить, 
убраний калиною, барвінком, шишками на сірнич-
ках, на паличках або на соломинці, обгорнутий ко-
ролевським [кролевецьким] рушником, кінці захо-
вані, височенько обгортають. На столі коло коровая 
«квочка» – дві пляшечки маленькі, обв’язані красною 
лєнточкою, там калинка і колосочки жита прив’язані. 
Красна квітка бумажна посеред коровая встромля-
ється. Шишка на столі, прибрана шишечками, пиш-
на, як пасочка, і  красною заполоччю поплутана по 
шишечках. Під шишкою – дві тарілки, а дві дерев’яні 
ложки зв’язані червоною стьожечкою – на шишці. Ко-
ровай – на дошчечці. [...] Як молотять жито, коровай 
другий ділять, всім ділять, а найбільший кусок – ха-
зяїнові.  [...] Вертаються на обід до молодої. Устають 
з поїзда, заходять у двір, дружко заводить за стіл, за 
платочок обоз веде. Посідають, ставлять обід. Тоді 
свашка починає ділить зі своєї торби «свистуни». Їх 
готує свашка – пекла коржечки, коровайчики, «оріш-
ки», давала родичам первим. Молодому і молодій  – 
коровайчики чи коржечки, вирізали бляшаними фор-
мочками і рибки. Коли коровай печуть, тоді свашка 
пече все це печиво. Роздає свашка з торби, а дружки  
співають. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Сметана, картопля з м’ясом, хо-
лодець, капуста, пироги, кисіль, паляниця. Паляни-
ця – плесковата, а житній хліб – круглий. Хліб не рі-
зали, а ламали, ламав кожен собі. Дружки стидались 
їсти  – більше співали. Страви в череп’яних мисках, 
ложки по душам розкладали – перевернуті, з право-
го боку. В кінці несуть кисіль – «виганяйло». Пироги 
на столі розкладали – з капустою, з картоплею. Висо-
кі пироги, пухкі. Варена. Намоче калини, терену або 
слив з сахаром,  – вистоювалось. А  то варили солод-
кий буряк, одварили, зцідили в горщик і варять у печі, 
кладуть доклад  – хоч смородину, хоч терен, калину 
чи вишні, витягають і ставлять, щоб настоялось, тоді 
знов проціджують через сито. Процідили, наливають 
у ковбушку і так становлять у ковбушці на стіл. Горіл-
ку першу наливали. Молодим наливали – тому і тому 
чарочку, на тарілочці підносить батько  – випивають 
і ставлять порожні чарочки на тарілочку. Тоді мати 
так само, як і батько, другий раз шанує. Поставили та-
рілочку з чарочками коло молодих. Тоді бере батько 

тарілочку з чарочками [8–10  чарок], налива і частує 
посад, від старшої дружки – аж до світилки. Світилоч-
ка подерже і поставе. Ставлять чарки, як всіх обійшов, 
у тарілку, і ставить тарілку на стіл.

с. Токарі
Записала З. Гудченко в червні 1996 р. 

 у с. Токарі Лебединського р-ну Сумської обл.  
від Савченко Марії Харитонівни, 1913 р. н.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ [Колядникам давали] 
вареники, млинчики большинство, а де оце ж багата 
хата, – гречані, добрі. А то такі ото: і картошечку туди 
мостили, і  якесь там зерничко туди мололи. А  всьо 
равно ми біжимо дорогою і ото там іскладемо у якусь, 
в угольчик, шоб ще ж додому принести, шоб і братіка 
й сестричку нагодувати. Вкусне давали. А  щас  – ви-
кидають вже й канхвет, як не шоколадний.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Гречаники. Як го-
туються? Сольки, налив у кружечку води. Це я знаю, 
як мамка моя робила: кружечку водички, сольки туди, 
потім насипала мукички гречаної і ріденько заколо-
тила. А  в іншому чавунчику чи горщечку водичка 
кипить, а вона ложечкою по маленькій грудочці бере 
цього шліхування і укидає пучечки. Воно, як галушки. 
І ото ці галушечки витягне, олійки, як є, і сольки. Ото 
гречаники! Вкусні-вкусні. Це пісне, піснятина. Олій-
ка туди. Щоб воно трималося, житньої муки ложечку 
добавляли. [...] Квашанку з ягід робили. Ох, і вкусна 
була! Тоді вкусне було. Тоді у житній муці оце вишня 
заварена рідко, як кисіль ото. Вчиняли на ноч, а утром 
тоді її уварювали. Вона вчинята була, шоб не кидати 
туди яєць. Вона вкисала і  тоді варилась. І  тоді вона 
така винна була: шо ягоди пособляли, а шо вона сама 
собі перекисала, винна була, вкусна. Мамка як пойде, 
в  Суми ходила і приносила [цукерки] подушечками. 
Малесенькі подушечки біленькі, пахущі-пахущі, все-
редині начинка була з медика якогось. Так ото нам 
наллє мамка кружечку того чаю із вишні  – вишню 
вкидали, і красівий чай був – настойка з вишні. І ото 
нам наллють того чаю, і положать три канхветики – 
тому три, тому три. І  ото ми «посолонцювали» от і 
до.  [...] Солодушка із буряків – така була у нас мода. 
Ну, скажімо, у  сім’ї дві-три дочки, треба було відда-
вать заміж. Становлять два чавуни у піч. Начисте бу-
ряків, накрише, водою наллє і в піч поставила. І вона 
ото в пічі солодушка зробиться така, аж жовта і со-
лодка – упріє. І це усім по кружці дає. Там і ріденьке 
було, і шматочки. Все поїдали. Бурячки були цукрові. 
Мама й сушила буряки, скибочки проварені. Про-
варила, водичку попили ми кружечками, а  бурячки 
мама виноси на жаровеньки на сонечко. Такі роби-
лись, аж чорні. Ото посохнуть, і ми їх замість канхве-
тиків смокчемо. І ото як смокчем, а вони такі солодкі 
та добрі. А  зимою можна посушить у печі. Ото зи-
мою ходимо малі та просимо: «Мамо, ну, шо-нібуть». 
Мама посушила бурячки і нам дає  – то скибочки,  
то дві.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Колосочки збірать 
ходили, бо копи стояли вже так розгуртовані, збірать 
його нікому було. А мі збірали в торбиночки. Мамка 
мняла, давала нам їсти пшеничку цю просто жменька-
ми, і кушали, шоб не пропадала.

http://www.etnolog.org.ua
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РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Обов’язково борщ. Кожний 
день його їли. Утром – суп, в обід – борщ, на вечерю – 
борщ і каша. На вечерю там, ну, шо-нібуть таке льох-
ке: то пампушки, то озвар, називається це з яблуків 
і груш. Ото так. В поле єслі їдуть, обізатєльно сало і 
огірок. А снідання буває, єслі супу немає, значить жа-
рют яєшню. А яєшня так це така, всігда вгощала зятів: 
«До тьощі йдуть на яєшню!». Ну, це так чи годиться, 
чи воно так і нада було, не знаю. Як ідуть у гості до 
тьощі, значить їдять там яєшю.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Снідали в восім часів, шоб уже 
було ото снідання. Обід – в дванадцять. І ото вечеря 
вже там у шесть часів. Отак от.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Значить, сало жа-
риться вперід, це кусочками жариться сало, а тоді роз-
бивають яйця, розбили яйця, розколотили в тарілки і 
вилили, залили сало. [Сало] з банки. Бодні раньше ж 
були. Бодня – дірівяна така діжка. Таке вкусне [сало] з 
бодні! Свіже умокали з усіх сторон і ложили, улажува-
ли: один шар, тоді другий шар. До самого конца бодні. 
Бодні були з дуба, потому шо дуб пахне деревом ха-
рошим, а сосна – смолою. Дуже вкусне. Ото достаєм і 
ото од сезона до сезона, од Паски до Паски, ото сало. 
Должні поїсти, а тоді на Паску обратно ріжуть туди і 
мнясо так само  – в  бодню, в  діжку. Тоже обкачують 
у сіль і складають, нагнітять харашо його. Ну, камінь 
раньше, кирпичи, камні отакі були. Накривають бод-
ню і поставлять камінь, воно сок пусте, мнясо. Таке 
добре мясо оте солоне. Сирим [їли], а  то як варити, 
дістають там кусочок, на скіки нада, і вимачують, тоді 
варять борщ там.  [...] Здір робили. Знімали. Багато 
ото як натопимо! Тіки пересолюєм, перетушили його. 
Здір злили, хоть смалець, а  то вишкварки. В  нас ви-
шкварки ото остаються, так їли з хлєбом, а щє з чяс-
ником. Хлєб можна намазать, і  вкусно. Я  так бабку 
натовчу щє із вишкварками, воно хрустять, картошка 
вкусна. [Які страви готували з м’яса?] Нічого не роби-
ли, потому шо берегли, шоб до слєдущього хватило. 
В борщь, суп, та й катлєти можна було робить. А так 
їли сирим. Солонину. Якшо витягнеш солонину, му-
щіни прийдуь там пить-випивать. Ну шо ти! Яйця та 
солонина, солонина та яйце – і вся закуска. [...] Холо-
дець варили. [З  кістками?] З  усим, накидаєм. Їдять, 
кістки обгризають. Мнясо порубали, туди, солонина 
не захолоне. Шукали такого свіжого мняса. І свиняче, 
й гавяже. Суп варили з птиці, оце я знаю.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Це бабушка в мене 
тіки робила квашу. Така вкусна, кисло-сладка, хароша. 
Така ріденька кваша, із житньої муки. І то якось її за-
парювала, і  у тепле місце ставили, вона ото скисала. 
Не робили ми, не знаю, я, було, піду до бабушки. Ото 
я в бабушки тіки їла квашу.  [...] Бузинник  – варять-
ся груші, бузина, ягоди. Багато ягід і груш укинеш. 
В  мене в бабушки була така груша, вона накидає, 
а тоді житньою мукою заправля – як кисіль. Воно за-
кипіло раз-два, і  все, отставля. Бузинник ото. Такий 

вкусний! А  який він полєзний, оцей бузинник! От 
дивись, раньше їли, ніякой хімії, все ж їли таке: огір-
ки, капусти, оце все-все, воно було все з вітамінами. 
І оцей бузинник, ну, до того добрий. [...]А борщ і каша 
пшоняна! Не було раньше таких, як зараз. Скіки каш 
разних, круп! А тоді кукурузяна була і пшоняна. Ку-
курузяну кашу, примєром, вона така, довго вариться: 
чотирі стакани води, стакан каші круп’яної оцієї. Вона 
дуже вариться довго-довго. А пшоняна – два стакани 
води, а стакан... Ну, я всігда три кидаю стакани. Щас 
пшоно таке погане, довго скіпає, зовсім не таке. [Чим 
заправляли кашу?] Чім хоч. Чі з молоком, чі олійкою 
помастиш і все. Соняшниковою, аякже! Яке все було 
добре раньше! Страшне! А щас... Капусняк варили на 
свайбах. Оце ж як шаткуєм і ото ж так у діжку, намо-
ришся, на всю зіму заготовляєм. Оце ще до качана то 
далеко, качан ото виріжеш, єсть спеціальна ото ка-
душка, і там ото сікач, сікачка, ото все січеш. [Що таке 
«кадушка»?] Діжечка, тіки маленька. Діжка здорова, 
а  то отак надпиляна. Продавалися маленькі. Прода-
вали мущіни. Оце ж вона для цього. Як начнеш ото, 
і руки болять, і все болить. [А сікач] отак зроблений і 
закручений в той бік і в цей бік. А ото тоді капусняк з 
того [з відходів] варили. Посолить його і хай. В сулію, 
воно ж в сулії кваситься. Він же ж кислий, капусняк. 
Ти вариш мнясо, тоді кидаєш оце, зразу все кидаєш. 
[Чи кидали в капусняк картоплю?] Да, кидали. Вона 
пять штук вкине отак цілих. Воно зварилось, вона тоді 
вийняла, потовкла-потовкла і вкинула. І я як захочу, 
і щяс так зварю. А тоді начінали заминать пшоно, пе-
рестали з картошкою, хтось придумав пшоно. Одпа-
рєм півстакана пшона, у якому колічістві там. Кастру-
ля чьогуна – раньше були, і ото так треш, треш, треш, 
треш на нєт, таке вже, як молоко. Тоді береш і вилива-
єш ту кашу, і затираєш. Густеньке таке, хароше. Ну, оці 
спєциї разні, прянощі, приправи [додавали] і все. [...] 
Борщі старим салом затовкували. Ніхто зажарки не 
робив. Качалочка тож така. Із цибулькою. Цибульку 
дрібненько покришим. І ото цибульку й сало товчеш, 
товчеш. Я сама собі так роблю. Ну, щяс, канєшно, не 
затовкую, товкачку Галя забрала, де вона діла, я  не 
знаю, у магазіні я вже не беру. Одрізаю старого сала 
і кидаю так. Воно кипить, тоді я вибираю його, вики-
даю сало те. Пахне. В мене й щяс там лежить старий 
кусочок такий. Пшонний суп ото я затовкую і борщ. 
А вже другі супи, оце, напрімєр, взять із макаронами, 
якось не так. А тепер я жарю сало, зажарку роблю. [...] 
[Чи були раніше запашний перець, лаврове листя?] 
Були. Я помню, шо при мені був, це я знаю. Тіки не в 
магазіні. А їздили в Харків, отам подальше, привози-
ли і тут продавали. Положе десяток і ото скіки стоє. 
І перець так, і лавровий лист так. На базарі було усе. 
Оці спікулянти їздили. Ми їх «спікулянтами» назива-
ли. Їздили у Харків, так кругом усе. І  ото нам спєціі 
возили ці. Ми щяс «спєціі» кажем. Тоді називали не 
«спєціі», а «прянощі». І оці були, щас оце із малини, 
з клубники, есенції. І в паски добавляли, в печиво до-
бавляли їх. І оце в нас одна тут їздила. В нас була одна 
на всю Охтирку. Оце вони брали це все, тут же недале-
ко. Такого не було, як січас. Щяс бозна-відкіля везуть, 
і в нас є.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Все своє, все домашнє. Раньше, 
було, дома все сіяли, садили, на огороді. А тоді появи-
лося просо  – чумиза. Манєсеньки пшонянки, просо 
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І
варять борщ там.  [...] Здір робили. Знімали. Багато 

І
варять борщ там.  [...] Здір робили. Знімали. Багато 
ото як натопимо! Тіки пересолюєм, перетушили його. Іото як натопимо! Тіки пересолюєм, перетушили його. 
Здір злили, хоть смалець, а  то вишкварки. В  нас виІЗдір злили, хоть смалець, а  то вишкварки. В  нас ви
шкварки ото остаються, так їли з хлєбом, а щє з чясІшкварки ото остаються, так їли з хлєбом, а щє з чяс
ником. Хлєб можна намазать, і  вкусно. Я  так бабку Іником. Хлєб можна намазать, і  вкусно. Я  так бабку 
натовчу щє із вишкварками, воно хрустять, картошка Інатовчу щє із вишкварками, воно хрустять, картошка 
вкусна. [Які страви готували з м’яса?] Нічого не робиІвкусна. [Які страви готували з м’яса?] Нічого не роби
ли, потому шо берегли, шоб до слєдущього хватило. Іли, потому шо берегли, шоб до слєдущього хватило. 
В борщь, суп, та й катлєти можна було робить. А так ІВ борщь, суп, та й катлєти можна було робить. А так 
їли сирим. Солонину. Якшо витягнеш солонину, муІїли сирим. Солонину. Якшо витягнеш солонину, му

М
рошим, а сосна – смолою. Дуже вкусне. Ото достаєм і 

М
рошим, а сосна – смолою. Дуже вкусне. Ото достаєм і 
ото од сезона до сезона, од Паски до Паски, ото сало. 

М
ото од сезона до сезона, од Паски до Паски, ото сало. 
Должні поїсти, а тоді на Паску обратно ріжуть туди і 
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Должні поїсти, а тоді на Паску обратно ріжуть туди і 
мнясо так само  – в  бодню, в  діжку. Тоже обкачують 

М
мнясо так само  – в  бодню, в  діжку. Тоже обкачують 
у сіль і складають, нагнітять харашо його. Ну, камінь 

М
у сіль і складають, нагнітять харашо його. Ну, камінь 
раньше, кирпичи, камні отакі були. Накривають бод
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раньше, кирпичи, камні отакі були. Накривають бод-
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ню і поставлять камінь, воно сок пусте, мнясо. Таке 

М
ню і поставлять камінь, воно сок пусте, мнясо. Таке 
добре мясо оте солоне. Сирим [їли], а  то як варити, Мдобре мясо оте солоне. Сирим [їли], а  то як варити, 
дістають там кусочок, на скіки нада, і вимачують, тоді Мдістають там кусочок, на скіки нада, і вимачують, тоді 
варять борщ там.  [...] Здір робили. Знімали. Багато Мварять борщ там.  [...] Здір робили. Знімали. Багато 
ото як натопимо! Тіки пересолюєм, перетушили його. Мото як натопимо! Тіки пересолюєм, перетушили його. 
Здір злили, хоть смалець, а  то вишкварки. В  нас виМЗдір злили, хоть смалець, а  то вишкварки. В  нас ви
шкварки ото остаються, так їли з хлєбом, а щє з чясМшкварки ото остаються, так їли з хлєбом, а щє з чяс
ником. Хлєб можна намазать, і  вкусно. Я  так бабку Мником. Хлєб можна намазать, і  вкусно. Я  так бабку 
натовчу щє із вишкварками, воно хрустять, картошка Мнатовчу щє із вишкварками, воно хрустять, картошка 

єш ту кашу, і затираєш. Густеньке таке, хароше. Ну, оці 

М
єш ту кашу, і затираєш. Густеньке таке, хароше. Ну, оці 
спєциї разні, прянощі, приправи [додавали] і все. [...] 

М
спєциї разні, прянощі, приправи [додавали] і все. [...] 
Борщі старим салом затовкували. Ніхто зажарки не МБорщі старим салом затовкували. Ніхто зажарки не 
робив. Качалочка тож така. Із цибулькою. Цибульку Мробив. Качалочка тож така. Із цибулькою. Цибульку 

Ф
закручений в той бік і в цей бік. А ото тоді капусняк з 

Ф
закручений в той бік і в цей бік. А ото тоді капусняк з 
того [з відходів] варили. Посолить його і хай. В сулію, 

Ф
того [з відходів] варили. Посолить його і хай. В сулію, 

Ф
бодні! Свіже умокали з усіх сторон і ложили, улажува

Ф
бодні! Свіже умокали з усіх сторон і ложили, улажува
ли: один шар, тоді другий шар. До самого конца бодні. Фли: один шар, тоді другий шар. До самого конца бодні. 
Бодні були з дуба, потому шо дуб пахне деревом ха ФБодні були з дуба, потому шо дуб пахне деревом ха- Ф-
рошим, а сосна – смолою. Дуже вкусне. Ото достаєм і Фрошим, а сосна – смолою. Дуже вкусне. Ото достаєм і 
ото од сезона до сезона, од Паски до Паски, ото сало. Фото од сезона до сезона, од Паски до Паски, ото сало. Ф

воно ж в сулії кваситься. Він же ж кислий, капусняк. 

Ф
воно ж в сулії кваситься. Він же ж кислий, капусняк. 
Ти вариш мнясо, тоді кидаєш оце, зразу все кидаєш. 

Ф
Ти вариш мнясо, тоді кидаєш оце, зразу все кидаєш. 
[Чи кидали в капусняк картоплю?] Да, кидали. Вона 

Ф
[Чи кидали в капусняк картоплю?] Да, кидали. Вона 
пять штук вкине отак цілих. Воно зварилось, вона тоді Фпять штук вкине отак цілих. Воно зварилось, вона тоді 
вийняла, потовкла-потовкла і вкинула. І я як захочу, Фвийняла, потовкла-потовкла і вкинула. І я як захочу, 
і щяс так зварю. А тоді начінали заминать пшоно, пеФі щяс так зварю. А тоді начінали заминать пшоно, пе
рестали з картошкою, хтось придумав пшоно. ОдпаФрестали з картошкою, хтось придумав пшоно. Одпа
рєм півстакана пшона, у якому колічістві там. КаструФрєм півстакана пшона, у якому колічістві там. Кастру
ля чьогуна – раньше були, і ото так треш, треш, треш, Фля чьогуна – раньше були, і ото так треш, треш, треш, 
треш на нєт, таке вже, як молоко. Тоді береш і виливаФтреш на нєт, таке вже, як молоко. Тоді береш і вилива
єш ту кашу, і затираєш. Густеньке таке, хароше. Ну, оці Фєш ту кашу, і затираєш. Густеньке таке, хароше. Ну, оці 
спєциї разні, прянощі, приправи [додавали] і все. [...] Фспєциї разні, прянощі, приправи [додавали] і все. [...] 

Е
душка, і там ото сікач, сікачка, ото все січеш. [Що таке 

Е
душка, і там ото сікач, сікачка, ото все січеш. [Що таке 
«кадушка»?] Діжечка, тіки маленька. Діжка здорова, 

Е
«кадушка»?] Діжечка, тіки маленька. Діжка здорова, 
а  то отак надпиляна. Продавалися маленькі. Прода

Е
а  то отак надпиляна. Продавалися маленькі. Прода
вали мущіни. Оце ж вона для цього. Як начнеш ото, Евали мущіни. Оце ж вона для цього. Як начнеш ото, 
і руки болять, і все болить. [А сікач] отак зроблений і Еі руки болять, і все болить. [А сікач] отак зроблений і 
закручений в той бік і в цей бік. А ото тоді капусняк з Езакручений в той бік і в цей бік. А ото тоді капусняк з 
того [з відходів] варили. Посолить його і хай. В сулію, Етого [з відходів] варили. Посолить його і хай. В сулію, Евоно ж в сулії кваситься. Він же ж кислий, капусняк. Евоно ж в сулії кваситься. Він же ж кислий, капусняк. 
Ти вариш мнясо, тоді кидаєш оце, зразу все кидаєш. ЕТи вариш мнясо, тоді кидаєш оце, зразу все кидаєш. 
[Чи кидали в капусняк картоплю?] Да, кидали. Вона Е[Чи кидали в капусняк картоплю?] Да, кидали. Вона 
пять штук вкине отак цілих. Воно зварилось, вона тоді Епять штук вкине отак цілих. Воно зварилось, вона тоді 
вийняла, потовкла-потовкла і вкинула. І я як захочу, Евийняла, потовкла-потовкла і вкинула. І я як захочу, 
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маненьке. І  його ж так само і дерли. Збирали ото ж 
все. Кійкове воно було, кійок. І ото так було це просо. 
Ми садили всігда, а мені так нравилась кашка. Весною 
сіяли. А  тоді ж ото ждемо, поки воно поспіє, і  тоді 
позрубуєм, помнем харашо руками, палкою поб’єм, 
у мішок укинем. Ну, я ще била сама. Була [ступа], вона 
в кажном дворі ото ножна, товчеш. Обикновенне про-
со. То велика, крупна зернинка, а то манюнька. А на 
смак похоже так на пшоно, ну мені дужче нравилося 
це. Хто їв, хто не їв, хто любив, хто не любив, а мені 
це просо нравилося. Тож треба ще сіять його, а  тоді 
скосить, змолотить, а це в кійочку, як ось оце те, кій-
ки, точно такі кійки, тіки шо це гладіньке, а це, ну, ото 
шо лоза, камиш, точний камиш, оті лійки такі. І  так 
у нас його не стало. Чого не стало, я й не знаю. Чи не 
стали сіяти?.. Вобще вивелось воно. Ага, випивали ж 
ту горобці. Так видзьобають, шо остаються стирчаки 
одні! Возьмеш жаровню і таки, таки: «Киш! Киш!». 
А були діди. У мене дєд був сосєд, заговор імєл. В нас 
вип’ють [горобці зерно], так вип’ють, по сосєдству, 
скрізь, а в його стоїть, поки поспіє. І не сяде. І нікому 
не передав, і не сказав. [...] [Як заготовляли овочі?] Со-
лили огірки, капустку і помідори у діжках. [Капусту] 
сікли, так кришили на столі, тако накришили, дітки 
бігають, а ми їм даєм качанчики, обчистим, капусти, 
їдять качанчики дітки маленькі та й ми їли. А тоді ж 
узяли перемішали, перемішали, зложили, повкідали 
лавровий лист, перець душистий. [...] [Чи вирощува-
ли картоплю?] Да. Буряк садили це всігда. Червоний і 
солодкий. Робили солодуху, ото таке. [...] [Чи був по-
даток на дерева?] Ой, страшний. Тоді у нас такий са-
док здоровий був, і ми вирубали його. [Росли] яблука, 
груші. Сорта, я знаю, Антоновка була. Тоді ще сливи 
були, с той сторони отам, вишня, два вишневих садка 
було у нас.

НАПОЇ Вариться буряк білий. Сахарний, да. Вариться 
солодуха. Вода така солодка, і ото з огірком їли, а хто 
так: буряк і запивають. Раньше сахара ж не було, спі-
кулянти тоже стаканчиками продавали. Ото купиш 
там стаканчик на шось і все. А то все солодуха була. 
З неї варити можна кашу молошну і солодить, замість 
сахара. А  до того вкусний буряк оцей білий. Обчис-
тиш його. А вариш – тоже чистиш, а то так ще. І ото 
з буряком. Почистили, помили, покришили такими 
пластіночками, і  вариться. [Заливали водою?] Да. 
Попробуєш огірок чи буряк або ножом, або ложкою, 
шоб готовий, ти побачиш. Не міряли нічого. При-
близно його наложили, оце ж бурячка, а тоді укрить 
його, після того отак хай. Сім і десять минут кипить 
оця вода. [Потім цю воду відціджували?] Ні, так і сто-
їть із буряком. Угощали, гості приходили – пили тоже 
солодуху. Каждий день. Як хочеш. Коли схотів, тоді й 
наварив. Солодуха, озвар. Оце таке. Кампоти з яблук, 
з груш. Робили [квас]. Я не робила. Вітя, було, зробе 
квас, а  я прийду його вип’ю. А  у мене не получявся 
квас, тянеться і всьо. А він білий і красний буряк на-
ллє, поставе на тьопле мєсто – замєчятельно, я борщь 
так люблю з квасом, не можу. І так я брала в Віті на 
борщь, а  сама... Бурячна самогонка (з буряків), з  са-
хара. Таке біле, мутне. Ото ж накришать у діжку тих 
буряків, і ото воно й грає, наллють води, і тиждень чі 
два, «бражка» називалася, а тоді ото ту бражку у бак 
виливають, а бак такий здоровий, на всю плиту, оце 
ж поставлять, і ото, пожалуста, тоді ото, «змійок» на-

зивається, робили в нас на заводі хлопці, от купиш, 
уставляш у ту діжку, в діжці дірку замазуєш, шоб не 
текло, гонили. Ну, вона буряковка, вона недобра. [...] 
У  нас пивний завод же був. Давно, я  не знаю, коли, 
войни щє не було, а він вже був. Пивоварня. Пиво бра-
ли там, воно в бутилках було, в бакалах, такі бакали 
були, в бочках продавалось воно. А тоді ото саме такі 
кружки здорові. [...] Ми з вишень наливку робили. Це 
ми тіки, а так вино було, багато вина було. В нас ви-
нограду було багато, так бідно жили і ото продавали 
й продавали. Роблять [із винограду вино]. Ось і Борис 
постоянно робить з винограду вино – добре, хароше.

ХЛІБ Напичеш хліба із білої муки, була крупчатка, на-
зивалась «крупчатка», біла-біла. Найкраща була мука 
це, і  ото пекли. Паски пекли з крупчатки. Мельниці 
ж були, мельниці мололи, потом жорна були, ми самі 
ходили мололи, по людях, отут в оцьому дворі були 
жорна. Круглі жорна були. Насипаєш  – і воно меле. 
Крутиш, мелеш, а  я маленька була  ж, ходила ж мо-
лоть, а то ж нада було. Мами немає, на роботі: «Ти, – 
каже, – Маня, сходи, змели мукички». А я мелю-мелю. 
Всі помагали: люди, сосєді. Ну, дитина мала. Шість, 
мабуть, було. Та ні, більшенько. Батька не було вже. 
А батька не стало ж у мене у десять год. Допомагали. 
[Чим люди платили за те, щоб змолоти?] Чяшку зерна. 
Вони брали зерном, муки – ні. Хто шо. Може, й муки 
давали, ну з мене  – коли брали, коли не брали.  [...] 
Кісто місе мама, я б місила, так я не вимішу, бо треба 
сила. Просту і харошу робили [муку]. Камінь откру-
тили. Закручений був, на хліб открутили, знов камінь 
одпускають, піднімають камінь, на крупчатку опуска-
ють, єлє потянеш, було. Ну, це для мене єлі, а для тих 
мужиків, бабів, других, воно тяжело, ну крупчатка ха-
роша. Кукурудзяна мука була. Кукурудзяний хліб був. 
Кукурудзяна була, житна мука, і білий, там по частям, 
ото така. [Чи пекли з картоплі хліб?] Ні. Може, хто й 
пік де, а я – ні. Ми – ні. В мене мама пекла оце хліб 
такий вкусний! Форми в нас такі були, круглі форми. 
Змаже, мене заставляла мазать олійкою. А олійки... Як 
заб’ємо олії, вдома город великий, гектар двадцять 
було в нас, це аж отуди! Тут у нас соняшників планта-
ція, кукурудзи плантація, плантація жита. Ну, все це 
ми дома сіяли, все робили. Я з мамою молотила ціпом 
зерно. Вручну [сіяли]. Жито на зіму ми сіяли. А вже 
кукуруза, соняшники тоже. Ото двадцять соток куку-
рузи, двадцять соток... Ото насіння, жита, оце все-все, 
картошки. То ми самі не вбирали, у нас такі були жен-
щіни, бабочки такі були, і вони ото ходили по дворях, 
і помагали. І в нас була одна людина тут, Хомиха. Ото 
вона все із своєю доцьою ходила. Потому шо мама на 
роботі, а я ж сама шо? Я нічого. І ото ми платили їй, 
значить, шось, картошку. Там два мішка картошки 
бере. Шо скаже, мама давала, ніколи не жаліла, а єсть 
такі люди жадні! В мене мама не жаліла нічого: «Спа-
сіба, беріть, скіки вам нада, нас двойко, хвате». Раньше 
платили ж ми налоги: мясо здай, картошку здай. Мясо 
і картошку здавали, більш нічого. [Коли це було?] 
В післявоєнний [час]. [...] Мама в мене хліб дуже вкус-
ний [пекла]. І сосєді фалили її. І хто приходе в гості, 
дуже хвале. Вона то по буханкі. У нас було сєм фор-
мів, і вона сєм штук ото накидає, діжа така здорова, 
діжка. Дрожжей не було, а ставили опару, оставляли, 
оце як понакидає вона оцього кіста готового, понаки-
да і оставляє таку жменьку кіста на другий раз. Вона 
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так: буряк і запивають. Раньше сахара ж не було, спі
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так: буряк і запивають. Раньше сахара ж не було, спі
кулянти тоже стаканчиками продавали. Ото купиш Ікулянти тоже стаканчиками продавали. Ото купиш 
там стаканчик на шось і все. А то все солодуха була. Ітам стаканчик на шось і все. А то все солодуха була. 
З неї варити можна кашу молошну і солодить, замість ІЗ неї варити можна кашу молошну і солодить, замість 
сахара. А  до того вкусний буряк оцей білий. ОбчисІсахара. А  до того вкусний буряк оцей білий. Обчис
тиш його. А вариш – тоже чистиш, а то так ще. І ото Ітиш його. А вариш – тоже чистиш, а то так ще. І ото 
з буряком. Почистили, помили, покришили такими Із буряком. Почистили, помили, покришили такими 
пластіночками, і  вариться. [Заливали водою?] Да. Іпластіночками, і  вариться. [Заливали водою?] Да. 
Попробуєш огірок чи буряк або ножом, або ложкою, ІПопробуєш огірок чи буряк або ножом, або ложкою, 
шоб готовий, ти побачиш. Не міряли нічого. ПриІшоб готовий, ти побачиш. Не міряли нічого. При
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даток на дерева?] Ой, страшний. Тоді у нас такий са
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док здоровий був, і ми вирубали його. [Росли] яблука, 
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груші. Сорта, я знаю, Антоновка була. Тоді ще сливи 
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груші. Сорта, я знаю, Антоновка була. Тоді ще сливи 
були, с той сторони отам, вишня, два вишневих садка 
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були, с той сторони отам, вишня, два вишневих садка 

ться буряк білий. Сахарний, да. Вариться Мться буряк білий. Сахарний, да. Вариться 
солодуха. Вода така солодка, і ото з огірком їли, а хто Мсолодуха. Вода така солодка, і ото з огірком їли, а хто 
так: буряк і запивають. Раньше сахара ж не було, спіМтак: буряк і запивають. Раньше сахара ж не було, спі-М-
кулянти тоже стаканчиками продавали. Ото купиш Мкулянти тоже стаканчиками продавали. Ото купиш 
там стаканчик на шось і все. А то все солодуха була. Мтам стаканчик на шось і все. А то все солодуха була. 
З неї варити можна кашу молошну і солодить, замість МЗ неї варити можна кашу молошну і солодить, замість 
сахара. А  до того вкусний буряк оцей білий. ОбчисМсахара. А  до того вкусний буряк оцей білий. Обчис
тиш його. А вариш – тоже чистиш, а то так ще. І ото Мтиш його. А вариш – тоже чистиш, а то так ще. І ото 
з буряком. Почистили, помили, покришили такими Мз буряком. Почистили, помили, покришили такими 
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узяли перемішали, перемішали, зложили, повкідали 
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узяли перемішали, перемішали, зложили, повкідали 
лавровий лист, перець душистий. [...] [Чи вирощува Флавровий лист, перець душистий. [...] [Чи вирощува- Ф-
ли картоплю?] Да. Буряк садили це всігда. Червоний і Фли картоплю?] Да. Буряк садили це всігда. Червоний і 
солодкий. Робили солодуху, ото таке. [...] [Чи був по Фсолодкий. Робили солодуху, ото таке. [...] [Чи був по- Ф-
даток на дерева?] Ой, страшний. Тоді у нас такий са Фдаток на дерева?] Ой, страшний. Тоді у нас такий са- Ф-
док здоровий був, і ми вирубали його. [Росли] яблука, Фдок здоровий був, і ми вирубали його. [Росли] яблука, 
груші. Сорта, я знаю, Антоновка була. Тоді ще сливи Фгруші. Сорта, я знаю, Антоновка була. Тоді ще сливи 
були, с той сторони отам, вишня, два вишневих садка Фбули, с той сторони отам, вишня, два вишневих садка 

мабуть, було. Та ні, більшенько. Батька не було вже. 
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А батька не стало ж у мене у десять год. Допомагали. 

Ф
А батька не стало ж у мене у десять год. Допомагали. 
[Чим люди платили за те, щоб змолоти?] Чяшку зерна. 
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[Чим люди платили за те, щоб змолоти?] Чяшку зерна. 
Вони брали зерном, муки – ні. Хто шо. Може, й муки 
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Вони брали зерном, муки – ні. Хто шо. Може, й муки 
давали, ну з мене  – коли брали, коли не брали.  [...] 
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давали, ну з мене  – коли брали, коли не брали.  [...] 
Кісто місе мама, я б місила, так я не вимішу, бо треба ФКісто місе мама, я б місила, так я не вимішу, бо треба 
сила. Просту і харошу робили [муку]. Камінь откруФсила. Просту і харошу робили [муку]. Камінь откру
тили. Закручений був, на хліб открутили, знов камінь Фтили. Закручений був, на хліб открутили, знов камінь 
одпускають, піднімають камінь, на крупчатку опускаФодпускають, піднімають камінь, на крупчатку опуска
ють, єлє потянеш, було. Ну, це для мене єлі, а для тих Фють, єлє потянеш, було. Ну, це для мене єлі, а для тих 
мужиків, бабів, других, воно тяжело, ну крупчатка хаФмужиків, бабів, других, воно тяжело, ну крупчатка ха
роша. Кукурудзяна мука була. Кукурудзяний хліб був. Фроша. Кукурудзяна мука була. Кукурудзяний хліб був. 
Кукурудзяна була, житна мука, і білий, там по частям, ФКукурудзяна була, житна мука, і білий, там по частям, 
ото така. [Чи пекли з картоплі хліб?] Ні. Може, хто й Фото така. [Чи пекли з картоплі хліб?] Ні. Може, хто й 
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лоть, а то ж нада було. Мами немає, на роботі: «Ти, – 
каже, – Маня, сходи, змели мукички». А я мелю-мелю. Екаже, – Маня, сходи, змели мукички». А я мелю-мелю. 
Всі помагали: люди, сосєді. Ну, дитина мала. Шість, ЕВсі помагали: люди, сосєді. Ну, дитина мала. Шість, Емабуть, було. Та ні, більшенько. Батька не було вже. Емабуть, було. Та ні, більшенько. Батька не було вже. 
А батька не стало ж у мене у десять год. Допомагали. ЕА батька не стало ж у мене у десять год. Допомагали. 
[Чим люди платили за те, щоб змолоти?] Чяшку зерна. Е[Чим люди платили за те, щоб змолоти?] Чяшку зерна. 
Вони брали зерном, муки – ні. Хто шо. Може, й муки ЕВони брали зерном, муки – ні. Хто шо. Може, й муки 
давали, ну з мене  – коли брали, коли не брали.  [...] Едавали, ну з мене  – коли брали, коли не брали.  [...] 
Кісто місе мама, я б місила, так я не вимішу, бо треба ЕКісто місе мама, я б місила, так я не вимішу, бо треба 
сила. Просту і харошу робили [муку]. Камінь откруЕсила. Просту і харошу робили [муку]. Камінь откру
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щас харашо його закрутила, тоді верх мукою закрила, 
засипала, шоб не висохло. І другий раз ото откриває, 
а воно таке, як дрожді, пахне кислим таким, і ото під-
биває. Підбила, розім’яла, розкрутила все. І ото замі-
шує, підійде трошки, підійшло, тоді вже... Стоїть ото, 
мабуть, час-два. Харашо підійшло. Ой, вкусний-вкус-
ний той хліб. Страшне. А щас ми на дрождях печем, 
зараз тіки  – ні, а  то пекла, мені нравиться печений, 
з білої муки ж, жита нема щас. [Із якого борошна Ваша 
мама пекла хліб на свята?] Із білої [муки] пекла. [А в 
будень –] із жита. Ну, то другий раз добавляє кукуру-
зи. Це коли-не-коли люди, було, продавали, порося-
там замішки робили. [Пекли] в печі. Вивернула кочер-
гою жар. Чирінь нагрілася, і вона сажа хліб. То лопата, 
а то рогач, рогачем. І на лопату. Піду я нарву з капусти 
листя. І вона на листя ложе, наложе на лопатку листя, 
такий кидаєш хліб. Без форми, на листі. Такий добрий 
[хліб]! [Чи казали, що не можна хліб викидати?] Аяк-
же! Шоб і крихти не було, взяв укинув в рота, це вели-
кий гріх, шоб крихта впала додолу. А щас шо робицця, 
аж страшно, їй-богу. Ходив у нас один тут дєдушка, 
хитався він, на ноги якось. І він приходе, як зна, коли 
хліб печем з мамою. Вона ото напече, а ми цілу неділю, 
ба й більше їмо. Сім хлібин. І він знав, коли олію б’ємо. 
Я ж кажу: «Прийдете, прийдете». І він стане отут на 
углу, і з палочкой стоїть, і глаз, бідний, не зводе. Коли 
ж він мене побачив, а одна я була тіки така. І ото ж те 
поки окунув олію, хлєб несу отак, воно ж капає, а  я 
тоді придумала: листок вирву з капусти, а нема лист-
ка – соняшника, колись вирвала лопуха, щось, видно, 
не було. А воно зробилось гірке, уже туди не кидала. 
Ні бумаги ж, не газети, ничого. Ні тарелки так, як щас. 
Ну шо ж? Череп’яні миски та ложки дерев’яні, тоді ж 
таке було. Довольний-довольний. Плаче-плаче. Кажу: 
«Не плачте». – «А можна я завтра прийду?» – «При-
ходьте, – кажу, – приходьте». Хліб нашвидкуруч. Ле-
пьошка. Замісила обнаковенно. Вода, сіль, мука і ото 
все. На сковородку і жарь, на олії, да-да. Були пере-
пічки. Перепічки – це тіки з білої муки. Так як я ото 
«колобки» пекла. [Тісто] із содою: вода, соль, сода, 
хочеш – сахарцю, ну, це вже послі був сахар. А потом 
муку кидали, замісили. І всьо. На сковороді [смажи-
ли]. Робили це на локшину, тоненько замісимо, ото не 
нада нічого, одна вода, мукичка. А тоді берем розка-
чуєм качалкою і  на листок, на жаровню, і  в піч. Ви-
тягли, на другий бік і всьо. Хай воно і сируватиньке, 
то нічого. Тоді берем. Ага, кришим, покришили. На-
кришили, поставили в духовку, у плиті були ж, отуди 
поставим, воно висихає, і пожалуста – локшина. А ще 
вермишель всяка є. Усе є. Із чого робиться локшина? 
З коржів. [...] А пироги які добрі! Із квасолею! З кар-
тошкою – покришене дрібненько сікачкою, кубіками, 
так як цибулю. І ото зжариш картошки тії, і давай. Із-
жариш на олійці і тоді ложи в цей пиріг, а тоді щє він 
спечеться на той стороні і на той стороні, а як сядеш 
їсти, помаж старим салом. Я й щас, коли як захочец-
ця. [На чому пекли пиріг?] А на сковороді. Ну, у печі – 
тіки на сковороді. То він так, а тут зверху ще ж ні, не 
спікся, потому шо нада ж довго сидіти, він згорить 
унизу, і ото так. Мама квасолю любила страшне. Вона 
ото квасолю солодить сахаром і їсть, сахар купувала 
на стаканчик, у нас сосєдка була, спєкулірувала саха-
ром. Щас сахару, ну в те время, Боже-Боже, спєкулян-
ти дуже наживалися. Ну шо ж, так[е] время було тоді. 
Хліба напекла мати, я взяла хлібину, на куски поріза-

ла. Посажу їх, полумисок наллю олії, вони вмокають у 
олію, хто сахару просе, з сахаром, олія і хлєб. А хто – 
сольки. [Тісто на пироги з квасолею солоне готували?] 
Да. А так як пироги такі, з морковкою, із яйцями. Ва-
рена морква, покришена ж тоже так, соломкою. І яйця 
покришили так. Ну, воно таке, що нада їсти зразу, шоб 
воно не було кисле. Із мясом тоже багато не робили – 
кисне. А любе мясо, аби з мясом, з фаршом. Такі, дуже 
харашо. Ото мене заставляють, я нарву калини. І ото 
розмішаєм, розмішаєм, достанем повидло, сюди-туди, 
і вона напече. Ну добрі! [...] Мене засватали. Мати на-
пекла пирогів із квасолею. І свекруха моя каже: «Боже, 
які пироги вкусні». Ото як тіки приходе до нас у гості, 
каже: «Напечіть пирогів». І ото мама пекла їй, бувало, 
і  на Різдво, і  на Паску. Ото скіки там  – жаровню чи 
дві. І ото їм давала, а вони ось друге нам давали. Аяк-
же, з вишнями, із чим угодно, з смородиною, з мали-
ною. Поки попечуть пироги, так ми поїмо мак. Сіяли 
в себе дома мак. Він же ж вкусний який! У макітеркі 
тремо, тремо, тремо. [Чи робил коржі з маком?] Ро-
били. Здобне должно буть тісто, біленька мукичка, са-
харок. Отаке виріжиш, а тоді отак зліпила отут і отут, 
отак мак виглядує. Маковики добрі. [Пампушки] 
з часником. Печені. В печі. Так само замішували, як і 
[на] хліб. Те ж саме кісто, а тоді положив, яєчком по-
мазав зверху, витягнув, пошпуєм тряпочку ту, а є такі, 
зразу шпує з рота, пампушки, красиве. Чяснику уже ж 
намняла багато! Терла часник. Боже, як мучились, не 
дай Бог, поки натру. А щяс як? Я січас беру, взяла оце 
ж ото зубочок, поставила, ножичком раз-раз-раз і все. 
А ми тоді мняли. Покришим, покришим дрібнесень-
ко. Добре ото з часничком, олії наллємо, і ото береш, 
і ложкою обкутуєш. І до борщу, і до супу.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Що готували з вареного тіс-
та?] Одні галушки. Хто як робив. [Як Ви місили тісто 
на галушки?] Вода та мука, і соль, і все. Замісила, вода 
кипить, а  я рву і кидаю. Другий раз цибулю зжарю, 
другий раз сирою кину, а олію лину туди. А олія добра 
була, з  свого насіння. Ой, яка добра! В  нас олійниця 
була. Здали [насіння] та й усе, а що там робили з ним? 
Смажять, б’ють олію. А скажуть, коли й на яке чісло 
прийти взять. Відрами олія стояла. [...] [Коли готува-
ли вареники?]. Коли хотіли, тоді й робили. [Вареники] 
з творогом, з капустою, з картошкою. [Капуста туше-
на?] Ну да, тушена. «Колобки» оце ж, чи перепічка, чи 
як ти кажеш. Локшину [робили]. Мамалига – оце ж та 
кваша. Лемішка – це ж тоже з кіста змішана, тоненьке 
таке, лемішичка. Тоже з простого і без дрождєй, соль 
і сода. Раньше ж ні соди не було, ні солі не було. Було 
привозили спікулянти. [Як готували юшку?] Ну шо, 
звариться картошка і всьо, і рибка. Не «уха», а «юшка» 
називалася. Тоже заправляли салом жареним. А супи 
були пшоняні, тоді було тіки пшоно. В мене оце ж були 
онуки, то я все оце видумувала. Возьму хліба наріжу, 
помащу мащеником і часником, олією. І  їдять маще-
ники, добрі. Богдан, Іра, Лєна, Юля – вони це любили. 
Пшоняний суп салом затовчу. Я  їм таке все творила. 
З гороху все: люди пекли пирожки, варили, засмажу-
вали. Морковку помию, почіщю, покришу. Тоді береш 
і тушиш так, соломкою. І пастернак же нада туди, він 
біленький, пахне так. Пастернак покришила тоже. І ту-
шиться. Ну, я оце робила чясто-густо. [Що робили із 
буряка?] Нарізали буряка білого, красного, тонень-
кими-тоненькими ломтіками такими, небагато. Кан-
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пічки. Перепічки – це тіки з білої муки. Так як я ото 

І
пічки. Перепічки – це тіки з білої муки. Так як я ото 
«колобки» пекла. [Тісто] із содою: вода, соль, сода, І«колобки» пекла. [Тісто] із содою: вода, соль, сода, 
хочеш – сахарцю, ну, це вже послі був сахар. А потом Іхочеш – сахарцю, ну, це вже послі був сахар. А потом 
муку кидали, замісили. І всьо. На сковороді [смажиІмуку кидали, замісили. І всьо. На сковороді [смажи
ли]. Робили це на локшину, тоненько замісимо, ото не Іли]. Робили це на локшину, тоненько замісимо, ото не 
нада нічого, одна вода, мукичка. А тоді берем розкаІнада нічого, одна вода, мукичка. А тоді берем розка
чуєм качалкою і  на листок, на жаровню, і  в піч. ВиІчуєм качалкою і  на листок, на жаровню, і  в піч. Ви
тягли, на другий бік і всьо. Хай воно і сируватиньке, Ітягли, на другий бік і всьо. Хай воно і сируватиньке, 
то нічого. Тоді берем. Ага, кришим, покришили. НаІто нічого. Тоді берем. Ага, кришим, покришили. На
кришили, поставили в духовку, у плиті були ж, отуди Ікришили, поставили в духовку, у плиті були ж, отуди 
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не було. А воно зробилось гірке, уже туди не кидала. 
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не було. А воно зробилось гірке, уже туди не кидала. 
Ні бумаги ж, не газети, ничого. Ні тарелки так, як щас. 
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Ні бумаги ж, не газети, ничого. Ні тарелки так, як щас. 
Ну шо ж? Череп’яні миски та ложки дерев’яні, тоді ж 
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Ну шо ж? Череп’яні миски та ложки дерев’яні, тоді ж 
таке було. Довольний-довольний. Плаче-плаче. Кажу: 
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«Не плачте». – «А можна я завтра прийду?» – «При
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пьошка. Замісила обнаковенно. Вода, сіль, мука і ото Мпьошка. Замісила обнаковенно. Вода, сіль, мука і ото 
все. На сковородку і жарь, на олії, да-да. Були переМвсе. На сковородку і жарь, на олії, да-да. Були пере-М-
пічки. Перепічки – це тіки з білої муки. Так як я ото Мпічки. Перепічки – це тіки з білої муки. Так як я ото 
«колобки» пекла. [Тісто] із содою: вода, соль, сода, М«колобки» пекла. [Тісто] із содою: вода, соль, сода, 
хочеш – сахарцю, ну, це вже послі був сахар. А потом Мхочеш – сахарцю, ну, це вже послі був сахар. А потом 
муку кидали, замісили. І всьо. На сковороді [смажиМмуку кидали, замісили. І всьо. На сковороді [смажи
ли]. Робили це на локшину, тоненько замісимо, ото не Мли]. Робили це на локшину, тоненько замісимо, ото не 
нада нічого, одна вода, мукичка. А тоді берем розкаМнада нічого, одна вода, мукичка. А тоді берем розка
чуєм качалкою і  на листок, на жаровню, і  в піч. ВиМчуєм качалкою і  на листок, на жаровню, і  в піч. Ви
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та?] Одні галушки. Хто як робив. [Як Ви місили тісто 
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та?] Одні галушки. Хто як робив. [Як Ви місили тісто 
на галушки?] Вода та мука, і соль, і все. Замісила, вода Мна галушки?] Вода та мука, і соль, і все. Замісила, вода 
кипить, а  я рву і кидаю. Другий раз цибулю зжарю, Мкипить, а  я рву і кидаю. Другий раз цибулю зжарю, 
другий раз сирою кину, а олію лину туди. А олія добра Мдругий раз сирою кину, а олію лину туди. А олія добра 
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отак мак виглядує. Маковики добрі. [Пампушки] 

Ф
отак мак виглядує. Маковики добрі. [Пампушки] 

Фпоки окунув олію, хлєб несу отак, воно ж капає, а  я Фпоки окунув олію, хлєб несу отак, воно ж капає, а  я 
тоді придумала: листок вирву з капусти, а нема лист Фтоді придумала: листок вирву з капусти, а нема лист- Ф-
ка – соняшника, колись вирвала лопуха, щось, видно, Фка – соняшника, колись вирвала лопуха, щось, видно, 
не було. А воно зробилось гірке, уже туди не кидала. Фне було. А воно зробилось гірке, уже туди не кидала. 
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[на] хліб. Те ж саме кісто, а тоді положив, яєчком по

Ф
[на] хліб. Те ж саме кісто, а тоді положив, яєчком по
мазав зверху, витягнув, пошпуєм тряпочку ту, а є такі, 
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мазав зверху, витягнув, пошпуєм тряпочку ту, а є такі, 
зразу шпує з рота, пампушки, красиве. Чяснику уже ж 

Ф
зразу шпує з рота, пампушки, красиве. Чяснику уже ж 
намняла багато! Терла часник. Боже, як мучились, не Фнамняла багато! Терла часник. Боже, як мучились, не 
дай Бог, поки натру. А щяс як? Я січас беру, взяла оце Фдай Бог, поки натру. А щяс як? Я січас беру, взяла оце 
ж ото зубочок, поставила, ножичком раз-раз-раз і все. Фж ото зубочок, поставила, ножичком раз-раз-раз і все. 
А ми тоді мняли. Покришим, покришим дрібнесеньФА ми тоді мняли. Покришим, покришим дрібнесень
ко. Добре ото з часничком, олії наллємо, і ото береш, Фко. Добре ото з часничком, олії наллємо, і ото береш, 
і ложкою обкутуєш. І до борщу, і до супу.Фі ложкою обкутуєш. І до борщу, і до супу.

АЦІОФАЦІОНФН ХАРФ ХАР
та?] Одні галушки. Хто як робив. [Як Ви місили тісто Фта?] Одні галушки. Хто як робив. [Як Ви місили тісто 
на галушки?] Вода та мука, і соль, і все. Замісила, вода Фна галушки?] Вода та мука, і соль, і все. Замісила, вода 
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в себе дома мак. Він же ж вкусний який! У макітеркі 
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в себе дома мак. Він же ж вкусний який! У макітеркі 
тремо, тремо, тремо. [Чи робил коржі з маком?] Ро

Е
тремо, тремо, тремо. [Чи робил коржі з маком?] Ро
били. Здобне должно буть тісто, біленька мукичка, саЕбили. Здобне должно буть тісто, біленька мукичка, са
харок. Отаке виріжиш, а тоді отак зліпила отут і отут, Ехарок. Отаке виріжиш, а тоді отак зліпила отут і отут, 
отак мак виглядує. Маковики добрі. [Пампушки] Еотак мак виглядує. Маковики добрі. [Пампушки] Ез часником. Печені. В печі. Так само замішували, як і Ез часником. Печені. В печі. Так само замішували, як і 
[на] хліб. Те ж саме кісто, а тоді положив, яєчком поЕ[на] хліб. Те ж саме кісто, а тоді положив, яєчком по
мазав зверху, витягнув, пошпуєм тряпочку ту, а є такі, Емазав зверху, витягнув, пошпуєм тряпочку ту, а є такі, 
зразу шпує з рота, пампушки, красиве. Чяснику уже ж Езразу шпує з рота, пампушки, красиве. Чяснику уже ж 
намняла багато! Терла часник. Боже, як мучились, не Енамняла багато! Терла часник. Боже, як мучились, не 
дай Бог, поки натру. А щяс як? Я січас беру, взяла оце Едай Бог, поки натру. А щяс як? Я січас беру, взяла оце 
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фети це робили. У жаровеньку і в духовку. І воно так 
нажариться, а тоді береш хрускаєш його і їси. Вкусні! 
[Які страви готували з картоплі?] Я все времня жари-
ла картошку. Бабку. Толчьонка. Зажарювали цибулю 
на олійці або на салові. В нас сала мало було. На олії. 
[Пекли в печі?] Угу. [Із чим?] З салом. Де те мнясо? А в 
людей з мнясом були, всякі. «В  кожурі», «мундерка», 
ага. Картошка «в мундерах» і огірок. Капуста. Ото шо 
нашаткуєш, я  й щяс нашаткую, іще можу в трьохлі-
трову банку, нашаткую, натовчу, витягую і їм. Туши-
ли. Ото на сковородку положиш, вона протушиться. 
Олійки ж [добавляли]. [Чи додавали моркву або гри-
би?] Усе можна добавлять. Капусняк то таке добре, 
як свадьба, то капусняк варять. [Чи вирощували тут 
баклажани?] Синенькі. Я й не знаю, може, хто й виро-
щував, ну ми не вирощували. Кабачки любила. [Що Ви 
готували з кабачків?] Ікру. Намелеш, тоді туди вкинеш 
цибулі, олійки, а тоді поставиш – хай кипить, тамату, 
помідорів кинеш, перетовчеш, ото таке добре. Садили 
й раніше [перець], начіняли.  [...] Каша молошна – це 
постоянно. Кисіль молошний. Галушки молошні. Тіки 
не сладкі галушки, а солоні. Так каша крута, пшоняна 
звариш, люба каша, гречніва каша, молока добавиш, 
і так їсти можна. Я з кисляка всігда «гусячі лапки» пе-
кла. Ну, таке саме тісто: кисляк оцей, соду кину, пере-
гаситься сода. І тоді на олії печю їх. Вимішаю, замішаю, 
все так, як «колобок», тіки тонший, розкачала, поріза-
ла і на такі ж коржички. А тоді тут «цюк», тут «цюк», 
тут «цюк» ножиком. І воно таке, як «гусяча лапка» по-
лучяється. Оце мене діти просили, онуки. На олії [сма-
жила]. Насмажим багато, і вони їли. А тепер кажуть: 
«Ой Боже, олії багато». [Який ще був жир, окрім сала?] 
Ну, я знаю, шо свинина і все, хто держав курей, курей 
мало, ну, з свиней обичьно. Купували [мед]. Ото й по 
сьоднішній день я куплю, ото по ложкі з’їм та й усе.

CТРАВИ З РИБИ Риби вобщє тоді не було. А, рибне ро-
били. Рибне я ось наварила на Паску. Я три дня його 
їла. Вже наїлась! Рибне робим: взяла рибу, я бичків ку-
пила, почістила, кілограм бичків. В мене кума тіки й 
готове з бичків. Таке вкусне. Я зварила з сахаром. Таке 
вкусне, вобщє. Бички помила. Таке воно слизьке, так 
довго його мила. Ото пожарила. Воно кипить, кипить, 
а сама роблю, посолите і жарю, на олії ж. Жарю, жарю, 
мішаю, мішаю і отак взяла ложку, харашо взяла лож-
ку, одну взяла, другу взяла, помішала, воно кипить так 
у олії. Потом олії вперла, розмішала, потом я всипала 
чють не літру, не томатної [пасти], а  томатного соку 
туди влила. Вилила соку, і оце все закипіло, і беру цю 
цибулю, висипала. Сиплю і мішаю, шоб не взялося 
воно хоть комками, бо воно може комками, мішаю, 
мішаю. Сахарку, солі, спєциі накидала. Оце рибне. 
Я робила заливну. Ото жариться, взяла поскладала на 
тарілочку, і оце ж з таматом, там уже олія і тамат само 
собою ж, залили і мішаю, мішаю, мішаю. Сушу сначя-
ла, муку насухо сушила. Тоді взяла таматного соку, мі-
шаю, мішаю, мішаю, повкидала туди все: і цей перець, 
і паніровку. А поверх – цибулю, поверх зеленої. Зали-
ла, щоб топилась моя рибка, і  всьо. Холодною [їли]. 
Ото холоне воно, і тоді на дві, на три тарілки. Скіки 
мені нада, я всігда ото день рождєнія справляю, то це 
у мене перве блюдо.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На-
стоящя кутя – це із пшениці. У ступі – ото настоящя. 
Промили ж її, обсушили її, провіяли її, а  тоді ж ото 

береш вариш. І так ото і робиш: два стакани води, ста-
кан оцієї куті, ну, я всігда робила три стакани, потому 
шо вона дуже дорога, а січяс перловка, це я таку роблю 
кутю, з перловки. Зварила і озвар лиєш, хоть кампот. 
Розводиш із сахаром, усе добавиш так, ото і все. Тож 
мені нравиться, добре-добре. Мед нада добавлять, до-
бавляємо щяс. Із яблук і груш озвар. Добавиш сахару, 
посолодиш. Щяс сахар є, все є. Це ж на Роздво, перед 
Новим годом, перед Рожеством Хрестовим [варили 
кутю]. Святий вечір. Дванадцять страв готовлять. 
Риба жарена і уха. Оце таке. Кутя. [На Різдво] уже все 
їсти можна. Холодці, хоч студень, як ти кажеш, холод-
ці, ковбаси. Ріжуть поросят на Різдво і на Паску. Це 
на ці празники всігда різали поросят. Заливали тоді 
ковбаси смальцем, щоб не спортились. У  смальці. 
У банку [клали], закатуєш, а тоді откриваєш банку – 
ковбаса пахне усе так. [Чи пекли на Різдво пироги?] 
Аякже. Хто з чим пирожки. [...] [На Василя] і капуста 
тушена, і картошка тушена, з м’ясом, і холодець. Оце 
таке все. Ото навариш. Ковбаса домашня. Лучше, чім 
щяс. Хароша ковбаса була, капуста тушена, картошка, 
холодець. Шо щє нада? Дуже вкусно і харашо було. 

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Я  гроші давала [коляд-
никам] всігда, а дають і канфети. [Чи Ви в дитинстві 
колядували?] Ходила. Ото давали мені мальовані оці 
пряники. Самі робили. А хто чим малював. Красний 
буряк, ото наче так. Ну, що можна таке, щоб намалю-
вать, краской же не намалюєш. І чим, ото тіки крас-
ним буряком. Канхвети давали [колядникам], пряни-
ки. Самі [робили цукерки], і своїм внукам я їх варила 
з сахаром, вода. І щяс он Іра варе хлопчикові з води.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ М’яс-
ниця, піст, Масниця, Масляна. Вареники ж варять, 
блинці ж печуть. З  творогом. Хотя раньше колись 
наші бабочки з капустою накрутять, а м’яса немає, по-
стнічаєм. [...] На Сорок святих пекли птички, діткам 
це ж усе. В мене бабушка, примєром, напече, прийдеш 
по птичечку. Гостинці, да. Це бабочки, матері на ро-
боті, а вони так ото. Птички наліпе, глазки повстав-
ляються. Знаю, крильця поріжуть, отак порізане. Ото 
птички робили з кіста на Сорок святих. Дітям, ото 
пацани бігають. І  яка бабушка напече, бабушки да-
ють, ми ще й знаємо: хто дає, туди йдемо, а хто не дає, 
туди не йдемо. Так само із дрождєй [тісто]. Солодкі. 
І  нарисовані продавалися, здобне тісто. Маргарин, 
есенцію лили. Грушева есенція була. [...] Це такий за-
кон був пекти паску. Яйця крашені, були й писанки. 
Яйця ось отак любою краскою береш, а тоді тряпочку 
намотаєш на палочку і потихеньку. А то так красили 
краскою, привозили спікулянти порошок такий. Ци-
бульою [фарбували], я й по цей день. А ото ж порош-
ки купують і роблять. Раньше у березі красили, у оцих 
сосульках, у тополі тоже. 

ПОСТУВАННЯ Я  тоже постнічаю по сьоднішній день. 
У Великий піст, тіки в Великий. Я оце [у] Великий піст 
тіки тиждень. Як тіки начався піст, я тиждень начінаю 
говіть, а  тоді одговілась і все. [Що Ви їсте?] Олійку. 
Картошка на олійкі, і тіки тиждень, я більш – ні.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ На Паску усе можна нести [в церк-
ву освячувати]: паску, пироги, яйця, ковбасу, сало, 
сіль, хліб, пшоно. Мак святять на Маковія, яблука 
святять на Спаса. [Як пекли паски?] З мамою пекла я. 
Ото намісили, всякої здоби туди накидали, потом та-
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зік. Щяс і в чашках печуть, і шо хочеш. Тазіки раньше 
були. Гончарів багато було, тазіки продавалися. До-
вгенькі такі. Ото вкинула, а тоді поверх хрестик злі-
пе із кіста. Таке саме [тісто]. Помаже. Зараз он таке 
хароше все придумали. І тоді примазували, тіки такі 
люди, які робили в городі, по столовах, по ресторанах. 
А прості люди оце таке – хрестики, ото і все. 

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО На ту неділю Храм 
у нас буде. [Що готують?] Оце те, шо всігда. Паску 
пекли на Храм. Можна й булку. Печуть паски, того 
шо імєнно в нас оце Храм, на нашій вулиці. Там тоді 
Храм, називається «Мироносна», а на нашому кутку – 
«Храм». І яйця можна красить, і паски можна пекти. 
В  нас отут якось Паска, Проводи завтра і  ото Храм. 
Ото кончаються всі празники в нас.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай, шишки. Шишки розда-
ють [тим], шо гуляють. І коровай ріжуть. [Скільки ко-
роваїв пекли на весілля?] Один. Довгий, смотря скіки 
людей, шоб же обділить усіх. [Чим прикрашали коро-
вай?] Калиною і шишки отак кругом. Тут їх пекли і так 
ото: «Пішли шишки пекти!» – «Пішли». І ото печуть 
там. Ото до свадьби ще три дні, а вони вже печуть їх. 
Печуть акуратно їх, красіво. Загорнені. А тоді пішли, 
товчуть десь у хаті, скинуть їх кудись, а тоді у наво-
лочку – і роздають на свадьбі. 

ПОМИНКИ Та поминали ж тоже так, не дуже. [Що 
обов’язково готували на поминки?] Канун  – з  рису, 
солодка вода. По ложкі взять, шоб позвать покойни-
ка обідать. Борщ або капусняк. Душка – це обізатєль-
но. Булочки розрізані, туда медку і все. І печення там, 
канфетів. 

с. Куземин
Записала С. Щербань 2005 р. у с. Куземин  

Охтирського р-ну Сумської обл.  
від Рудько Параски Денисівни, 1924 р. н., 

та Твердохліб Лідії Олександрівни, 1929 р. н.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ За два тижні до Рожества 
Христового готовили пряники для вечірників, для ді-
ток. Два стакани сахару, стакан молока сирого і амо-
нія чайну ложечку, борошно. Зразу розтерли сахар з 
молоком до квиту, а  тоді кидали амонію, розмішали, 
тоді кидаєте муку – скільки вміститься, крутенько ви-
мішували, розкачали, як на коржики, на столі, а  тоді 
вирізали, формочки для пряників  – коники, баринь-
ки, півники, чоловічки. Формочки чоловіки-майстри 
робили з жесті. Вирізаємо, викладаємо на столі, як у 
піч сажать – красимо. Краску розову у магазині брали. 
Краску розводили у стакані, а пірцем красимо. Покра-
сили на столі, а тоді – на жаровню, а тоді в піч сажає-
мо, лопатою хлібною у піч – одну-дві жаровні. Скоро 
печеться, як хорошо піч напалили дровами, за п’ять 
минут і піднялося, а як піднялося, як двигається на жа-
ровні, так і витягайте. Витягай і по гарячому ото бере-
мо глазір – дві ложки крохмалю, а ложка муки, і дуже 
хорошо втирать його нада, шоб тих не було крупинок. 
Тоді з зошита скрутила кульок, щоб дірочка малень-
ка була, тоді наливаю того глазіра, придавила і пішла 
глазірувать завиточками, мережку внизу робили, як 
«бариням», як дарували, шоб красиве було. І по «кони-
кові» наводили білим, жовтим, голубим. Було на «ко-
никові» самі завитушки, а на «панянці» – юпочка, фар-

тушок, намисто, а там зубчики, як віночок. Черевички 
формочка вирізала. Пряники називались «глазуро-
вані». Добрі були пряники, тверденькі. «Петушки» і 
«рибки» були. «Панянки» і «кінь» обов’язково. «Коня» 
дають хлопцеві, а «паняночку» – дівчинці. Вечірники 
на Святвечір ідуть  – хрещеники, онуки, племінники, 
сусіди. Хлопчикові давали «коника» і грошину, і конх-
ветів. «Коника» обов’язково – це найлучче, вроді така 
традиція була, як пряник даси – наче вся вечеря, то все 
само собою, а пряник – само собою. Пряник найкра-
ще, його ж тіки печуть на ці дні, на Різдво. Хлопчи-
кові – «коника», щоб на коні їздив – козак, а дівчин-
ці – «паняночку», щоб була, як панянка – красива. Як 
приносили додому, виставлю на карнизи печі, і диви-
мося на ті пряники. На карнизі стояли пряники, може, 
тиждень, а може, й два, а потім їли. Зразу не їли, треба 
ж подивиться. Граться так, як у кукли, не гралися, а ди-
вилися, любувалися. На карнизі ж усім видно. Пекли, 
хто на базарі продавали, то казала свекруха моя, вона 
тут жила за сім кілометрів, у їх там у Котельві сундука-
ми вивозили на базар, тепер на штуку продають, а тоді 
на вагу – фунт. Пряники і у Куземеному пекли, і я ж 
так пекла. Не кругом печуть. Вечірникам міняєм пи-
роги, пироги з квасолею, з капустою – все пісне. Ото 
Миколай і дві неділі від Миколая печуть. Печуть дав-
но й давно. Ми козацького роду, казала мати, ми були 
вільні. На Святвечір великий празник, все було, як 
колись. Вечірники пройдуть, і  вечеряємо. Вечірники 
начинали йти в обід, зарано, може, кому далеко треба 
іти.  [...] Споконвіку у нас пекли ті «баришні», «кони-
ки», на базарі продавали. До Святвечора за тиждень 
пекли. Замішуєм п’ять стаканів молока і п’ять сахару і 
тоді перетираємо амонію – на стакан молока чайна ло-
жечка амонію, розколочуєм, замішуєм не дуже круто, 
замішуєм м’якенько, бо амоній дуже суше, розкачуєм 
корж, як на великий пряник – товще, а як на малень-
кий  – тонше корж розкачують, струшуємо жаровню 
мукичкою, формочкою виробляєм і ложем на жаров-
ню. Накладем жаровні, розтопляєм у печі, піч менше 
топиться, чим на пироги, бо погорить, тоді подмуться 
вони, понадимають пузирі, як гаряча дуже піч. Поси-
дить у печі минут десять, витягає жаровню, якщо отак 
пряник совається по жаровні, значить, то він готовий. 
Розводим краску, хоч розову, хоч красну, і на жаровні 
мажемо, перед тим шо у піч сажать, пір’ячком ізмазу-
єм, шоб не дуже круто було. Перед тим як у піч сажать, 
готовим глазіровку – мукички дві ложки і ложку крох-
малю, щоб не було й грудочки. Крохмаль і муку сіють 
на сито. У людей було таке нарочито, шоб малювати, 
а я просто з бумаги робила кульочок, шоб маленька ді-
рочка була, і отак береш у руку, і пашов, получається 
квітка на прянику, кому наіменовано, то можна підпи-
сать ім’я на прянику оцією ж глазіровкою – біла, жов-
та, зелененька. Ми малюємо на одному прянику білою 
одну квіточку, а одну – жовтою, а тоді чи синеньким, 
чи зелененьким капельки по тій квітці. Глазіровку на-
колотим раньше, щоб як із печі витягнем, шоб на га-
ряче, на холодне не можна, бо цей же крохмаль не за-
печеться, а нада, шоб гарячий пряник, і малювати. Ото 
ми дві зразу витягаємо, я малюю квітами, а Галя [донь-
ка] – крапельками, не встигне одна, і ото так. Тоді ж на 
кроваті застеляєш і викладаєш. І в духовках печуть, як 
небагато. Зразу місим м’якеньке і спішимо вироблять. 
Були і ріжечки, та вже вмерла, шо ріжечком малювала. 
Одна вона малювала ріжечком. Вечірники йдуть рань-
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ше, а як онуки, то пізніше. Оті «барині», «коники» то, 
бува, довго лежать – не портяться, не зацвіте. Я, було, 
поки молодша, раньше перед Рожеством, неділь за дві, 
так я дома не бувала, кликали люди, оце збереться там 
десь душ п’ять, ото кличуть, шоб ішла пряники пекти, 
у другій хаті десь, і ото я неділь дві ходжу по людіх пек-
ти ті пряники, і сахару заробиш, і муки заробиш, і ото 
я неділь дві дома, було, не буваю. А тепер мало печуть, 
а  ми каждий год печемо, а  люди на базарі, хто купе, 
і колись продавались на базарі. Перед Рожеством так 
було кошовками носили на базар, тоді ж такий обичай 
був, шоб у кожного був пряник. У нас базар був.  [...] 
Запрошували: «Принось вечерю». Давали пряники, 
конхвети, яблука, оріхи і «бариню», хоть «панянку» – 
це воно однаково. «Коники»  ж, «коник-верховик», 
і давно були. Пряник цей раз у год печеш, то і для своєї 
дітвори, воно інтересно, а вони ж і добрі. По ньому ж 
помальована квітка, водиш, і оце ж получається квіт-
ка, нада ж, щоб малювало тоненько, а  у квіточку ка-
пали голубеньким, одну квіточку малювали жовтим, 
а одну – білим. Намисто капать і віночки, а ножки ви-
різалися – чобіток формочкою. Як «коня», то ото таке, 
як уздечко, то закапували лазуровою – розкрашували. 
Пряники давали і колядникам, і щедрівникам, а вечір-
никам давали більші. Вечірник три пиріжки несе. При-
ходить: «Здрастуйте, з Святим вечором, нате вам, хре-
щена (чи там бабусю), вечерю». Це ж цим даєш вели-
кий пряник, красивий шоб був, пиріжки переміняють, 
один береш, а ті переміняєш. А як такі, шо колядують, 
щедрують, посипають, як на Новий год, то таким, це 
неприглашонні, – маленькі прянички. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Свя-
тий вечір.] За стіл сідали  – батько на покуті сідав. 
Мати у нас несла кутю на покуть, у куток ставили – 
клали сіно і ставили туди кутю, бо у сінові, у  яслах 
Христос родився. У горшку озвар, а в другому – кутя, 
а  тоді мати насипала на покуті у миску куті, а  тоді 
поливала зваром. Пшенична і ячмінна була кутя, а в 
кутю наливали. До куті на стіл  – рибу, капусту [ка-
пусняк], пиріжки. Вареників не варили. Батько і мати 
[їли] з однієї миски, чарочки не наливали. Молимося, 
як сідати за стіл – першу молитву читают «Отче наш». 
На другий день не топлять. На Різдво – холодець, все 
м’ясне, сметана.

СУМСЬКИЙ РАЙОН

с. Яструбине
Записала А. Артюх у жовтні 2006 р. 

 у с. Яструбине Сумського р-ну Сумської обл.  
від Трохименко Мотрони Василівни, 1922 р. н., 

Стельченко Параскеви Петрівни, 1921 р. н., 
та Касьяненко Любові Михайлівни, 1936 р. н.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Сніданок, обід. Ну, єслі літньої 
пори, [то] полуднують. А тоді вже вечеряють. Як оце 
зімньої [пори], дак поснідаєш, і вже й вечеря, дак уже 
ж ніколи. Єслі хто робить важко. Ну, це ж січас стали 
вже ж і таганки, і плитки, і все на світі... Ото все на-
вариш, ідеш на роботу, вони самі хазяйнують і в отой 
горщьок заглядають. У печі воно хароше. Дочка буря-
ки сахарні пече.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ На зиму запас робили. Капусту со-
лили і яблука мочили, як були ранше. Солили огірки 
найбільше. Та й зараз. [Як зберігали моркву, буряк, 
свіжу капусту?] У погреб висипеш і усе.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ва-
рили [кутю]. Раньше ходили в гості, кутю носили. До 
своїх родителів ходили. Носили [кутю]. [Із чого вари-
ли кутю?] З ячменя. Шо в кого було. І гречану робили, 
і  яшну робили, й пшенишну робили, в  ступках тов-
кли. [Чим заправляли кутю?] І маком, і води солодкої 
наколотять. Із узваром їли. У нас дід пасічником був, 
дак мед же був всігда, дак медом ото заправляли.

ПОМИНКИ [Чи готують на поминки борщ?] Готовлять. 
Канун хто робе з меду, як є, а хто – з сахару. Шматоч-
ків накришують – печення, із хліба. [Що подавали на-
прикінці?] Ну, обично узвари, тоді ж не було кампотів. 
Оце ж узвари – то сушка, і тоді варять. Обично узвари 
оце подають. Хто кисіль подає. Чорні кісілі, білі кісілі, 
но біле – це не так, вони подаюцця раньше. Такі кру-
ті, хароші. Кісілі – укусне. Чорний кісіль – це вже роз-
гон. Або ж кампоти. Обізатєльно і похорон – послідня 
[страва] – сладка, а тепер вже сладке ж видумують – там 
якісь то канхвети, то ще ото. [...] Ну, обично гаряче всі-
да [готують на похорон, на поминки]. Обично супи або 
борщ, або капустянка. Пирожечки там такі тьопленькі. 

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Чула такий разговор я, кому не 
можна їсти [яблука]. Як оце, значить, умерла дитин-
ка в мене, я  не должна їсти яблука. А  та[к], шо як 
оце [в] мене всі троє живі, кажуть, мені можна їсти. 
А чого не можна, того шо кажуть, шо на тім світі на 
Спаса роздають яблучка дітям. Дитинка руку простя-
гає за яблучками, а кажуть: «Твоє яблучко мама з’їла». 
Ото, значить, додержувались, у кого дитинка вмерла. 

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ То вже ряжанка. 
Ряжанку я робила так: спарю молочко в печі, воно 
схолоне, шоб не зовсім схолонуло, тоді вершок роз-
колочую з тією сметанкою, ще шматочок візьму туди 
опущу. І воно це за ніч іссядецця. В мене була така ко-
ровка добра, шо така сметанка була, шо я її ніде не їла 
таку. Ряжанку сипали так. Зразу ставили. Насипали і 
так. Не до пирожків. До пирожків був узвар. Пирожки 
під кінець становили, узварчик становили. Навпослід.

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Буймер
Записала Л. Орел 21 червня 1996 р. у с. Буймер  

Тростянецького р-ну Сумської обл.  
від Богатиренко Христі Демидівни, 1907 р. н., 

та Дорош Анастасії Іванівни, 1915 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
покуття кладуть сіно. Варять кутю і озвар. Перло-
ва кутя, крупна ота. Каша в горшку, но звалась вона 
«кутя». Батько становить. «Пішов озвар на базар», – 
казав. «Кутя пішла на покуття». Юшку з риби, борщ 
варили, рибу жарили, пироги пекли з квасолею, з гру-
шами, і  все. Батько [вносить сіно в хату], садовить 
кутю і квокає, шоб квочки були. Сіно ховають, будуть 
квочки садить. Попораються, сідають вечерять. Ма-
ланки. Щедрували, під хату попоходимо, млинців по-
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поносимо. Торби такі носимо. Гадали. Скільки дівчат 
вийшло, поклали по млинцю, собаку пустили. Є так, 
шо вхватить в середині.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Вечерять несемо до хре-
щеного батька. Як є сало, ковбаса, хлібина, пироги. 
«Нате вечерю Вам, тату». Мати наклада, переміне па-
ляницю, пироги свої кладе. Їсти не сідаємо, ми ж по-
вечеряли. А хіба ж це в одну хату йти? До матері до 
хрещеної треба йти, а  тоді до тітки, до дядька. І  оце 
всім ношу, переміняю. Поміняли вони нам, наклали 
свої, а ті забрали. Ті знов міняють. Ті самі. Бо ходимо 
цілу ніч. Вечері носим. Нам же гроші давали. Як тітка, 
батькова сестра була, та мені полушку давала. Оцим 
сусідам ми тоже були родичі. Цим вона давала по дві 
копійки, а мені – полушку. То батько так обіжається 
на неї, а вона чогось батька не любила.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Як 
сіять їхали, на Середохрестя, у піст, на Середохресно-
му тижні пекли «хрести». Це на сівбу. Виносив батько 
«хрест», це вже я волочила, батько сіяв. Батько кла-
де «хрест», відкіль сонце сходить, з того боку. Поло-
жив «хрест», посіяв зерно навхрест, помолився «Отче 
наш», а я вже «хрест» приймаю. [Що потім з ним ро-
били?] Поїмо. Там же. Нас дві волочильниці, попере-
ламуємо, з’їмо. 

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ [Що готують на Великдень?] Пе-
чуть паски, варять яйця. В  кого є порося маленьке, 
жарять. В кого шо є. [Чи у Вашому селі розписували 
яйця?] Був маляр. Розписували. Несли йому. Це я ма-
лою була. Де цвєточок  є, де осока стоїть. Природнє 
таке. [Що несли святити?] Мені ж недалеко до церкви. 
Як тільки прийшов батюшка, зразу прибігла, взяла в 
миску здорову череп’яну – накладу яєць, хрону, сала, 
м’яса, як є, паску, пшоно, сіль, мак у вузликах. Мак – 
обсипать [худобу], як до пастуха виряджають. Я по-
біжу, возьму миску, рушник, в рушнику – паска. Жду, 
поки покропить батюшка. Додому утром приходим. 
Рано святилася паска, ще сонце не сходить. Сідаємо 
їсти. Бо гріх іти до скотини давати їсти. Як поїмо, тоді 
будемо пораться. Будемо годувати, напувать.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ [Що святять на Спаса?] Яблука і мед. В нас було 
прийнято святити, а потом роздавати. Додому прино-
сять. Мені Надя всєгда приносила з Лебедина свячене 
яблуко. Була сусідка така в нас.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Храм був на Другу 
Пречисту. Наїжджали гості, готовилися дуже. Пекли 
пироги, паляниці, булки, в кого з чого було. Холодне 
варили, капусту варили. Мати моя такий добрий хліб 
пекла, я  не напечу такого, як мати. Один день гуля-
ли. В нас не було таких людей далеких, шоб ночували. 
Коні гарні були. Приїхали, погостювали та й поїхали.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Несуть хлібину у хустині [на сватан-
ня]. Ломаки несуть всі. Це ж свати. «Чи ви гостей і 
хліб приймаєте?» – «Гостей приймаємо і хліб прийма-
ємо». Беруть хлібину – це згодні.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Хто пече коровай?] Баби. Щоб 
не вдова коровай пекла. Печуть коровай у молодої 
і шишку печуть, перепійці печуть. Молодий сюди як 
їхав, свашка везла бублики і буде роздавать бублики. 
А в молодої поріжуть коровай, а шишку заберуть до 
молодого. Перепійці і шишку заберуть у молодої. Тоді 
вона з родичами цілується і перепійці дарує. Це вже 
як до молодого прийшла. А молодий як приїжджа, то 
торбу з рушника везе бубликів або «утят», дають ту-
течки дружкам, родичам. Печемо коровай. Коровай 
печуть у п’ятницю, а в неділю – свадьба. [Скільки ко-
роваїв печуть у молодої?] Два. І в молодого два. Один 
ріжуть на свадьбі, на мир добрий роздають дружкам, 
всім. А другий ріжуть чи на другий день, чи на третій. 
Вносить чи батько, чи хто з родичів. «Подайте коро-
вай!» Вони подають на дошку коровай, його ріжуть. 
Спочатку батькові, матері, а тоді всім його роздають. 
На тарілку ложать. Дружко ріже, а піддружин подає. 
Це дарять дружки, як несуть вечерять. А ще до коро-
ваю шишки ділять.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Мені до Спаса не можна їсти 
яблука, бо в мене дитина вмерла мала. Аби доросла. 
А так Бог їй не дасть, скаже: «Мати твоя з’їла яблуч-
ко». А вам можна їсти.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Чи варили супи, борщі?] 
Коли шо є. І квасоляний суп, всякий. І лапша, вермі-
шелі не було, все місили вдома. Намісиш, насушиш. 
Квасолю солодку варили. Галушки солодкі. Зваряться 
сливи сушені. А тоді намісиш тіста, кришиш галуш-
ки, сахаром – і вкусне. Озвар варили, кашу пшоняну, 
круп’яну, шо хочеш. Верчуни з тіста, косячками по-
ріжеш, вивернеш. Можна пекти, можна і варить. Пе-
чуть на жаровні, а варять в олії. З дрождьового тіста, 
пухкі такі.

НАПОЇ Були горшки по два разом – двойнята. Квас дер-
жали, як небагато. А як багато, то в діжку. Раньше квас 
був у діжках. З буряків солодких і столових. Чистили, 
розрізали на куски, заливали водою. Наковбасять на 
зиму діжку. Як трохи надпили, доливають, як дуже 
кислий. Як поганий робиться, свєжий скребуть. Це 
борщ варили з нього. А літом сировець робили. Запа-
рять, як опару, з муки, трошки сухариків житніх, води 
кип’ячоної добавлять. Сировець був. Раньше шо було 
їсти? Кружку сировцю, цибулина, картошка. Сідають 
і тьопають усі. Здором хліб помазали, як є. Ото так і 
уплітали. Була їжа хароша літом.

ПОСУД, НАЧИННЯ Це, шо паски пекли, називалися 
«ринки». Полив’яні, хароші. А ще були, «горщок» на-
зивався, глечики були. Олію держали в ковбушках. 
Череп’яна, полив’яна. Є всередині полив’яні, а є – тіль-
ки знаружі. В череп’яних неполив’яних глечиках най-
лучче перебирається молоко [підходять вершки], але 
його мить погано. Миски були череп’яні полив’яні, 
були неполив’яні. Як велика – то миска, а як меньша – 
то полумисок. Продавались білі тарілки. В нас тут одна 
тарілка довго-довго жила, я  її берегла, так берегла, – 
розбилась. Дрібненькими листочками роздєлана. 

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua

І
Рано святилася паска, ще сонце не сходить. Сідаємо 

І
Рано святилася паска, ще сонце не сходить. Сідаємо 
їсти. Бо гріх іти до скотини давати їсти. Як поїмо, тоді Іїсти. Бо гріх іти до скотини давати їсти. Як поїмо, тоді 
будемо пораться. Будемо годувати, напувать.Ібудемо пораться. Будемо годувати, напувать.

НН ІННЬ ІЬОГО КАЛЕІОГО КАЛЕ
ятять на Спаса?] Яблука і мед. В нас було Іятять на Спаса?] Яблука і мед. В нас було 

прийнято святити, а потом роздавати. Додому приноІприйнято святити, а потом роздавати. Додому прино
сять. Мені Надя всєгда приносила з Лебедина свячене Ісять. Мені Надя всєгда приносила з Лебедина свячене 
М

яйця?] Був маляр. Розписували. Несли йому. Це я ма

М
яйця?] Був маляр. Розписували. Несли йому. Це я ма
лою була. Де цвєточок  є, де осока стоїть. Природнє 

М
лою була. Де цвєточок  є, де осока стоїть. Природнє 
таке. [Що несли святити?] Мені ж недалеко до церкви. 

М
таке. [Що несли святити?] Мені ж недалеко до церкви. 
Як тільки прийшов батюшка, зразу прибігла, взяла в 

М
Як тільки прийшов батюшка, зразу прибігла, взяла в 
миску здорову череп’яну – накладу яєць, хрону, сала, 

М
миску здорову череп’яну – накладу яєць, хрону, сала, 
м’яса, як є, паску, пшоно, сіль, мак у вузликах. Мак – 

М
м’яса, як є, паску, пшоно, сіль, мак у вузликах. Мак – 
обсипать [худобу], як до пастуха виряджають. Я по

М
обсипать [худобу], як до пастуха виряджають. Я по-

М
-

біжу, возьму миску, рушник, в рушнику – паска. Жду, Мбіжу, возьму миску, рушник, в рушнику – паска. Жду, 
поки покропить батюшка. Додому утром приходим. Мпоки покропить батюшка. Додому утром приходим. 
Рано святилася паска, ще сонце не сходить. Сідаємо МРано святилася паска, ще сонце не сходить. Сідаємо 
їсти. Бо гріх іти до скотини давати їсти. Як поїмо, тоді Мїсти. Бо гріх іти до скотини давати їсти. Як поїмо, тоді 
будемо пораться. Будемо годувати, напувать.Мбудемо пораться. Будемо годувати, напувать.

ДМДАРМАРНМНОГМОГО ЦИКМО ЦИК
ятять на Спаса?] Яблука і мед. В нас було Мятять на Спаса?] Яблука і мед. В нас було 

прийнято святити, а потом роздавати. Додому приноМприйнято святити, а потом роздавати. Додому прино

НАМНАПМПОЇМОЇ
жали, як небагато. А як багато, то в діжку. Раньше квас Мжали, як небагато. А як багато, то в діжку. Раньше квас 
був у діжках. З буряків солодких і столових. Чистили, Мбув у діжках. З буряків солодких і столових. Чистили, 

Ф
отують на Великдень?] Пе

Ф
отують на Великдень?] Пе

чуть паски, варять яйця. В  кого є порося маленьке, Фчуть паски, варять яйця. В  кого є порося маленьке, 
жарять. В кого шо є. [Чи у Вашому селі розписували Фжарять. В кого шо є. [Чи у Вашому селі розписували 
яйця?] Був маляр. Розписували. Несли йому. Це я ма Фяйця?] Був маляр. Розписували. Несли йому. Це я ма- Ф-
лою була. Де цвєточок  є, де осока стоїть. Природнє Флою була. Де цвєточок  є, де осока стоїть. Природнє 

А так Бог їй не дасть, скаже: «Мати твоя з’їла яблуч

Ф
А так Бог їй не дасть, скаже: «Мати твоя з’їла яблуч
ко». А вам можна їсти.

Ф
ко». А вам можна їсти.
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Коли шо є. І квасоляний суп, всякий. І лапша, вермі

Ф
Коли шо є. І квасоляний суп, всякий. І лапша, вермі
шелі не було, все місили вдома. Намісиш, насушиш. Фшелі не було, все місили вдома. Намісиш, насушиш. 
Квасолю солодку варили. Галушки солодкі. Зваряться ФКвасолю солодку варили. Галушки солодкі. Зваряться 
сливи сушені. А тоді намісиш тіста, кришиш галушФсливи сушені. А тоді намісиш тіста, кришиш галуш
ки, сахаром – і вкусне. Озвар варили, кашу пшоняну, Фки, сахаром – і вкусне. Озвар варили, кашу пшоняну, 
круп’яну, шо хочеш. Верчуни з тіста, косячками поФкруп’яну, шо хочеш. Верчуни з тіста, косячками по
ріжеш, вивернеш. Можна пекти, можна і варить. ПеФріжеш, вивернеш. Можна пекти, можна і варить. Пе
чуть на жаровні, а варять в олії. З дрождьового тіста, Фчуть на жаровні, а варять в олії. З дрождьового тіста, 
пухкі такі.Фпухкі такі.

ОЇФОЇ БуФБу

Е
На тарілку ложать. Дружко ріже, а піддружин подає. 

Е
На тарілку ложать. Дружко ріже, а піддружин подає. 
Це дарять дружки, як несуть вечерять. А ще до коро

Е
Це дарять дружки, як несуть вечерять. А ще до коро
ваю шишки ділять.

Е
ваю шишки ділять.

И ЕИ ХАР Е ХАРЧ ЕЧОВІЕОВІ Мені дЕМені д
яблука, бо в мене дитина вмерла мала. Аби доросла. Еяблука, бо в мене дитина вмерла мала. Аби доросла. 
А так Бог їй не дасть, скаже: «Мати твоя з’їла яблучЕА так Бог їй не дасть, скаже: «Мати твоя з’їла яблуч
ко». А вам можна їсти.Еко». А вам можна їсти.

УВА ЕУВАННЕННЯЕЯ [Чи варЕ[Чи варили супи, борщі?] Еили супи, борщі?] 
Коли шо є. І квасоляний суп, всякий. І лапша, верміЕКоли шо є. І квасоляний суп, всякий. І лапша, вермі
шелі не було, все місили вдома. Намісиш, насушиш. Ешелі не було, все місили вдома. Намісиш, насушиш. 
Квасолю солодку варили. Галушки солодкі. Зваряться ЕКвасолю солодку варили. Галушки солодкі. Зваряться 



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.,  

та Половчук Л. П., 1952 р. н.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Який борщ варили на весілля?] 
А  борщ такий український: буряк, картопля, фасоля 
і капуста. І навіть не знаю, чи тоді забілювали смета-
ну, чи не забілювали туди сметану. Може, й сироват-
кою. [Чим підквашували?] А буряк квашений. [Як го-
тували голубці?] Крупи були і пшенична, і  з ячмені, 
і гречка могла бути, і з кукурудзяної муки робили. На 
весілля не робили, на толоки робили. Була і гречка, 
і  пшоно піхали в ступі. Ступа була така відрубана з 
пенька, довбана така яма, на такій палі було приби-
то, таке, шо воно заходило туда-во. Тут відовбана з 
пенька така ямка, тут колик забитий і так само такий 
кавалок такого бровна, в кінці так само було зробле-
но, шо воно заходило в ту ямку, така гуля, шо воно 
заходило в ту ямку. І  ставалося ногами, і  туди заси-
палося крупи, а там ставалося на такого патика і так 
туда-сюда, туда-сюда перекачувалися. І  ті крупи там 
товклись. На початку ту крупу висушували, шоб була 
добре висушена, а потому скроплювали водою, аби та 
лушпинка добре відставала. І так ставалося на той па-
тик, хитався так, шоб ті крупи там товклись. І ті крупи 
потому відсівали від тої полови, відбирали, відсіва-
ли на вітрові, крупи лишали і голубці варили – чи то 
гречка, чи то пшоно, чи то мішані крупи. І пшеничні 
були, і мішані, і кукурудзяні, і гречані – якшо голубці 
вже на весілля робили. І  м’ясо додавали. Туди пере-
важна більшість жир. Весілля були – то мусіли й теля-
тина бути, чи з свині, але тоді рідко які люди тримали 
свиню – котрі багатіші, а ті бідніші на соняшниково-
му олію переважно ше робили: овочі такі були вже 
помащені, цибулька смажена. [Чи варили на весілля 
бульйон з курки?] Перше [раніше] – нє. В сучасний час 
то вже робили. А так як тепер, то й пельмені робили, 
тепер і пельмені курячі, росіл [бульйон], курячі від-
вари – на то стаканчики дают і там по пару пельменів 
в стаканчику. А тоді разом в тарілку все понасипали. 
А тоді такого не робили. Борщ був замість бульйону. 
А з м’яса то був холодець, м’ясо таке тушене – ше ко-
лись тоді там було, бо зараз то всякі, знаєте, кулінарія 
пішла вперед.

c. 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.  

Розшифрувала О. Поріцька

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Які страви готували на весілля?] 
Капусту тушили, підливку робили з  мняса курячого 
чи свинини, чи ще щось таке робили. Голубці були ро-
били, пампухи жарили. Балабушки такі, шо то додава-
ли, і холодець варилося – се була страва. Варили [хо-
лодець]: і курка, і свинина, таке всяке старалися, бо як 
мала дівчина виходити заміж, то мама старалася, шоб 
якесь порося приготувати. Варили борщ до пампуш-
ків і варили ще підливки на весілля. Підливку робили з 
м’яса. М’ясо відварували, тоди його сьціджували, тоди 
на сковородці пражили муку, зараз ми кидаєм тро-
шечки, а якшо до чогось підливки, то олію ляєте, так 
тушите, а колись сковородка повинна була бути суха, 
і тоди водоў її розбавляли, і висипали туди того м’єса, 
воно кипіло, його ще солили, перчили і тоді заправля-
ли чесником. Зараз уже такого не роблять на весіллі. 
Налисники жарили з сиром, бо тепер вже робля[ть] і 
з маком, і з сиром. Рисову кашу варили. Але та рисо-
ва каша була якась здобна, вона якось сі в печі пекла, 
і ті всі страви, цьо всьо готували в печі, голубці були 
в печі, начинка пеклася на весілля. В нас робля ще й 
начинку до сеї пори на Великодні свята. Тако: печеть-
ся корж, міситься він на солодкому молоці, даєся туда 
сода  – розводиться, зо шість яічок. Корж той треба, 
шоб він так спікся, шоби такий був аж коричнюватий, 
тоді той корж ріжете такими смужками і кришите на 
такі дольки, і варете курку, курка сі варит, зварилася 
курка, тим кип’ятком заливаєте покришений цей пля-
цок, то залильи, переколотильи, аби він так відійшов, 
туди та курка, шо є, кришите то м’ясо туда, там ше со-
лите, перчите, даєте ше шкварків, якшо є, і туди замісу, 
і яйці, яйці треба давати зо п’ятнайціт, а так на весілля 
пекли то багато. І так пекли його, потому його витя-
гали, і то дуже добра начинка сеся. [Потім це запіка-
ли] в печі, на пательнях воно сі пекло в печі. Ми до сеї 
пори ще цю начинку печемо на Великодні свята, дуже 
вона смачна, і у нас зараз на весіллях печут начинку.

НАПОЇ Самогонка. Робили, гнали, але колись не було 
цукру. Робили борше з ячменю, а  бурак вже був, як 
колгоспи були. А  до тої пори то ячмінь пророщува-
ли, то спеціальні були такі на село зо два чоловіки, 
шо вони мали апарат той самогонний. Пророщували 
ячмінь, якось його товкли, солодощі такі робили з яч-
меню. Я вже пам’ятаю, як гнали самогонку, шо вже з 
цукру, з бурака. Я ніколи її не гнала і ніколи не робила, 
ну виділа, як гонять.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
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заходило в ту ямку. І  ставалося ногами, і  туди заси

І
заходило в ту ямку. І  ставалося ногами, і  туди заси
палося крупи, а там ставалося на такого патика і так Іпалося крупи, а там ставалося на такого патика і так 
туда-сюда, туда-сюда перекачувалися. І  ті крупи там Ітуда-сюда, туда-сюда перекачувалися. І  ті крупи там 
товклись. На початку ту крупу висушували, шоб була Ітовклись. На початку ту крупу висушували, шоб була 
добре висушена, а потому скроплювали водою, аби та Ідобре висушена, а потому скроплювали водою, аби та 
лушпинка добре відставала. І так ставалося на той паІлушпинка добре відставала. І так ставалося на той па
тик, хитався так, шоб ті крупи там товклись. І ті крупи Ітик, хитався так, шоб ті крупи там товклись. І ті крупи 
потому відсівали від тої полови, відбирали, відсіваІпотому відсівали від тої полови, відбирали, відсіва
ли на вітрові, крупи лишали і голубці варили – чи то Іли на вітрові, крупи лишали і голубці варили – чи то 
гречка, чи то пшоно, чи то мішані крупи. І пшеничні Ігречка, чи то пшоно, чи то мішані крупи. І пшеничні 

М
і гречка могла бути, і з кукурудзяної муки робили. На 

М
і гречка могла бути, і з кукурудзяної муки робили. На 
весілля не робили, на толоки робили. Була і гречка, 
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весілля не робили, на толоки робили. Була і гречка, 
і  пшоно піхали в ступі. Ступа була така відрубана з 

М
і  пшоно піхали в ступі. Ступа була така відрубана з 
пенька, довбана така яма, на такій палі було приби
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пенька, довбана така яма, на такій палі було приби
то, таке, шо воно заходило туда-во. Тут відовбана з 
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то, таке, шо воно заходило туда-во. Тут відовбана з 
пенька така ямка, тут колик забитий і так само такий 

М
пенька така ямка, тут колик забитий і так само такий 
кавалок такого бровна, в кінці так само було зроблеМкавалок такого бровна, в кінці так само було зробле-М-
но, шо воно заходило в ту ямку, така гуля, шо воно Мно, шо воно заходило в ту ямку, така гуля, шо воно 
заходило в ту ямку. І  ставалося ногами, і  туди засиМзаходило в ту ямку. І  ставалося ногами, і  туди заси-М-
палося крупи, а там ставалося на такого патика і так Мпалося крупи, а там ставалося на такого патика і так 
туда-сюда, туда-сюда перекачувалися. І  ті крупи там Мтуда-сюда, туда-сюда перекачувалися. І  ті крупи там 
товклись. На початку ту крупу висушували, шоб була Мтовклись. На початку ту крупу висушували, шоб була 
добре висушена, а потому скроплювали водою, аби та Мдобре висушена, а потому скроплювали водою, аби та 
лушпинка добре відставала. І так ставалося на той паМлушпинка добре відставала. І так ставалося на той па
тик, хитався так, шоб ті крупи там товклись. І ті крупи Мтик, хитався так, шоб ті крупи там товклись. І ті крупи 
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кою. [Чим підквашували?] А буряк квашений. [Як го Фкою. [Чим підквашували?] А буряк квашений. [Як го- Ф-
тували голубці?] Крупи були і пшенична, і  з ячмені, Фтували голубці?] Крупи були і пшенична, і  з ячмені, 
і гречка могла бути, і з кукурудзяної муки робили. На Фі гречка могла бути, і з кукурудзяної муки робили. На 
весілля не робили, на толоки робили. Була і гречка, Фвесілля не робили, на толоки робили. Була і гречка, 
і  пшоно піхали в ступі. Ступа була така відрубана з Фі  пшоно піхали в ступі. Ступа була така відрубана з 
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якесь порося приготувати. Варили борщ до пампуш
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якесь порося приготувати. Варили борщ до пампуш
ків і варили ще підливки на весілля. Підливку робили з Фків і варили ще підливки на весілля. Підливку робили з 
м’яса. М’ясо відварували, тоди його сьціджували, тоди Фм’яса. М’ясо відварували, тоди його сьціджували, тоди 
на сковородці пражили муку, зараз ми кидаєм троФна сковородці пражили муку, зараз ми кидаєм тро
шечки, а якшо до чогось підливки, то олію ляФшечки, а якшо до чогось підливки, то олію ля
тушите, а колись сковородка повинна була бути суха, Фтушите, а колись сковородка повинна була бути суха, 
і тоди водоў її розбавляли, і висипали туди того м’єса, Фі тоди водоў її розбавляли, і висипали туди того м’єса, 
воно кипіло, його ще солили, перчили і тоді заправляФвоно кипіло, його ще солили, перчили і тоді заправля
ли чесником. Зараз уже такого не роблять на весіллі. Фли чесником. Зараз уже такого не роблять на весіллі. 
НалисникиФНалисники

Е
від Бульдяк (Баліцької) Орисі Гаврилівни, 1940 р. н.  

Е
від Бульдяк (Баліцької) Орисі Гаврилівни, 1940 р. н.  

ТІЛЛЯ ВЕСІЛЬ

Е
ТІЛЛЯ ВЕСІЛЬН

Е
Н

Е
Е

Е
Е [Які ст

Е
[Які ст

Капусту тушили, підливку робили з  мняса курячого ЕКапусту тушили, підливку робили з  мняса курячого 
чи свинини, чи ще щось таке робили. ГоЕчи свинини, чи ще щось таке робили. Го
били, пампухиЕбили, пампухибили, пампухибили, пампухиЕбили, пампухибили, пампухи жарили. БалаЕ жарили. Балабушки такі, шо то додаваЕбушки такі, шо то додава
ли, і холодець варилося – се була страва. Варили [хоЕли, і холодець варилося – се була страва. Варили [хо
лодець]: і курка, і свинина, таке всяке старалися, бо як Елодець]: і курка, і свинина, таке всяке старалися, бо як 
мала дівчина виходити заміж, то мама старалася, шоб Емала дівчина виходити заміж, то мама старалася, шоб 
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м. Збараж
Записала Л. Артюх 1983 р. 

 у м. Збаражі Тернопільської обл. 
від обрядового старости Райвідділу ЗАГС

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Молодих зустрічають короваєм із 
сіллю у Будинку культури. Короваї бувають і довгасті, 
і круглі, два голуби або два лебеді (лебідь з лебідкою) у 
кошику сидять зверху. Короваї дуже гарно прикрашені, 
зверху паперові чи пластмасові квіти, навколо обпере-
зані, гілками мірту чи аспарагусу. Бувають обпоясені 
червоною лєнтою. [Той, хто реєструє шлюб, промов-
ляє]: «Шановні наречені! Ви прийшли сюди, щоб на-
віки з’єднати свої серця і долі. Перед вами хліб і сіль. 
Хай же завжди хліб і сіль буде на вашому столі у вашій 
майбутній сім’ї. Хліб святий цілуйте, а друг-друга ша-
нуйте!» Вони цілують хліб, удвох несуть його до зали 
реєстрації. Там ставлять на стіл на рушнику. По закін-
ченні реєстрації дружба несе коровай додому. Там його 
будуть ділити, коли люди будуть розходитись додому.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай у місті печуть обов’язково 
в обох молодих. По два-три приносять хрещені батьки 
молодих. Високий – сантиметрів тридцять-сорок ви-
соти, зверху прикраси з тіста. Коли бусол стоїть, коли 
лебеді чи голуби, прикрашають також квітами з тіс-
та, колоссям з тіста, листочками дуба з тіста, яйцем 
мастять, щоб красний був. Вагою кожен до чотирьох-
п’яти кілограм. Кругом обперезують міртом чи аспа-
рагусом, ставлять на рушник. У  пекарні не замовля-
ють, хрещені самі печуть.

с. Вищі Луб’янки
Записала Л. Артюх 1983 р. 

 у с. Вищі Луб’янки Збаразького р-ну Тернопільської обл. 
від Федорів Ольги Василівни, 1942 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Випікають за день до весілля по два-
три короваї хрещені батьки молодих. Без короваю нема 
весілля, не можна. А коли другий шлюб, не печуть. Як 
у нього другий, йому не печуть, а  їй, як вона вперше 
заміж їде, печуть. Печуть поза хатою молодих. У хре-
щених. Завжди круглий, цілою паляницею, зверху при-
краси з прісного тіста – квіточки, колосся, листки дуба, 
два голуби. «Вівати» співають. Зверх ставлять різку на 
три-п’ять галузок з прикрасами з квітів, яблук. Як спі-
вають «вівати», ставлять різку. Обмотують кругом бі-
лим папером, міртом чи аспарагусом. Далі опоясують 
червоними стрічками, як поясом. Колись поясом обмо-
тували. Для короваїв є великі форми бляшані до пів-
метра метра діаметру. Коровай вчиняють дріжджами, 
а прикраси – з прісного тіста. Вчиняють здавна з пше-
ничного тіста на яйцях, молоці, цукру, сметані. Всере-
дину нічого не запікають. Ставлять на рушник і на віко 
від діжки, тепер, коли діжки нема, на тацю. Хто піч ви-
мітає, байдуже. [Взагалі коровайного обряду нема]. На 
весілля всі гості несуть торт. Коли ділять коровай, тоді 
й роздають торт, як усі вже будуть іти додому. Дарують 
без перепою. Дружба ділить, свашки носять, почина-
ють зі старших аж до молоді. Тут на весілля люди по-
магають: несуть сметану, молоко, цукор, горілку, яйця, 
хай хоч п’ятдесят чи сто чоловік кличуть. Стежать, щоб 
коровай не репнув, бо молодятам не судилося, тому 

треба другий пекти. Калачі печуть плетені. Як кому не 
стачить короваю, ділять. Більш нічого не печуть, тільки 
солодке печиво. Тепер багато всяких коржиків, пряни-
ків, пляцків. Печуть перекладанці, орішки,  коржики.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На початку ставлять кльоцкі 
з солодким – тісто, як лапша, на яйцях. Тоді юшка – 
«розсіл». То бульон з м’яса з тістом. Борщ ніколи не 
варять. Розсіл. Далі холодець, м’ясо, капуста тушко-
вана, бараболя, салати з майонезом і з олієм, ковба-
си свої копчені й смажені, голубці з м’ясом, колись із 
кашею,сало копчене, кури начинені тістом чи печін-
ками. На останню страву подають каву з шоколадкою. 
Дітям роздають солодке в кінці весілля. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Запрошують на весілля без хліба, 
сватають без хліба. Перейми не роблять. Тільки на 
«брамі» хлопці стоять і молодий викупляє молоду в 
брата. Мама молодого зустрічає молодих, коли вони 
вже приходять до нього, хлібом. Після розпису мо-
лода цукерки дітям роздає. Ні вдома, ні біля Будинку 
культури молодих не обсівають зерном. Не кроплять, 
не переливають дорогу молодим. [На похороні] нічо-
го на поріг не стелють, хліб не кладуть, Зерно слідом 
не сиплють. На віко хустка, а хліб в руках несуть, за-
мотаний у хустку. Опускають здавна на пасах. Коли 
опустять в гріб, кидають землю грудками, щоб земля 
була пухом. Копачам платять хлібом і грішми. На ві-
кно воду й хліб не ставлять.

ПОМИНКИ Родичі несуть щось із харчів для обіду. Удо-
ма поминки справляють в день поховання – «помин-
ки» – «обід», «дев’ятини», «сороковини», і в рік – «ро-
ковини». То для родичів, і  «балю» не роблять. Тепер 
поминки невеликі, страв небагато готують, але так, 
щоб люди не були голодні. Коливо не готують. У кінці 
ставлять водичку з цукром. Як остання страва. Про-
сто вода з цукром. У  дев’ять і сорок днів тільки рід-
ні йдуть на цвинтар. Більш ніхто не відвідує. Додому 
кличуть тільки близьких, тільки родичів. [На обід по-
дають] розсіл з м’яса, холодець, капусту тушковану, 
кисіль – те, що завжди було, тепер ще бараболю і м’ясо 
тушковане і салати ставлять. Розсіл першим подають 
гарячим з лапшою  – «тісто». У  піст їдять пісне, а  в 
м’ясниці – скоромне. Пісне роблять з олією й рибою. 
І розсіл на рибі. Ніяких калачів не випікають. Купують 
печиво, щоб було що роздати на кладовищі. Але й це 
вже тепер рідко. За столом ставлять горілку й пиво, 
але не зловживають. Згадують померлого перше мо-
литвою, чарками не чокаються. Виделки й ножі можна, 
кладуть. Готують тут само. У тій господі, може готува-
ти родина покійного, та більше далекі родичі й сусіди. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи через 
тиждень після Паски. Ідуть на цвинтар, лишають на 
гробках крашанки й паску.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Несуть 
[породіллі] подарунки, солодощі. Їх угощають вдома, 
без спеціальних страв; тісто, м’ясо чи риба. Вареники, 
бараболя. Все, хто що хоче, те й варить. Мама й тато 
дитини сідають за стіл з усіма. [На хрестини] йдуть 
кликані. Хрещений бере крижмо і хліб. Хліб лишає 
попові  – «попушці». Хрещена  – хрестик. На хрести-
ни готують так само, як на весілля. Остання страва – 
кава, а буває, просто солодке. Кашу не варять. Як при-
ходять, зразу дають подарунки.

ЗБАРАЗЬКИЙ  РАЙОН
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щених. Завжди круглий, цілою паляницею, зверху приМщених. Завжди круглий, цілою паляницею, зверху при

ставлять водичку з цукром. Як остання страва. Про

М
ставлять водичку з цукром. Як остання страва. Про
сто вода з цукром. У  дев’ять і сорок днів тільки рідМсто вода з цукром. У  дев’ять і сорок днів тільки рід
ні йдуть на цвинтар. Більш ніхто не відвідує. Додому Мні йдуть на цвинтар. Більш ніхто не відвідує. Додому 
кличуть тільки близьких, тільки родичів. [На обід поМкличуть тільки близьких, тільки родичів. [На обід по

Флебеді чи голуби, прикрашають також квітами з тіс Флебеді чи голуби, прикрашають також квітами з тіс- Ф-
та, колоссям з тіста, листочками дуба з тіста, яйцем Фта, колоссям з тіста, листочками дуба з тіста, яйцем 
мастять, щоб красний був. Вагою кожен до чотирьох- Фмастять, щоб красний був. Вагою кожен до чотирьох-
п’яти кілограм. Кругом обперезують міртом чи аспа Фп’яти кілограм. Кругом обперезують міртом чи аспа- Ф-
рагусом, ставлять на рушник. У  пекарні не замовля Фрагусом, ставлять на рушник. У  пекарні не замовля- Ф-

го на поріг не стелють, хліб не кладуть, Зерно слідом 

Ф
го на поріг не стелють, хліб не кладуть, Зерно слідом 
не сиплють. На віко хустка, а хліб в руках несуть, за

Ф
не сиплють. На віко хустка, а хліб в руках несуть, за
мотаний у хустку. Опускають здавна на пасах. Коли 

Ф
мотаний у хустку. Опускають здавна на пасах. Коли 
опустять в гріб, кидають землю грудками, щоб земля 

Ф
опустять в гріб, кидають землю грудками, щоб земля 
була пухом. Копачам платять хлібом і грішми. На ві

Ф
була пухом. Копачам платять хлібом і грішми. На ві

Фкно воду й хліб не ставлять.Фкно воду й хліб не ставлять.

ПОМИФПОМИНФНКИФКИ РоФРодичі несуть щось із харчів для обіду. УдоФдичі несуть щось із харчів для обіду. Удо
ма поминки справляють в день поховання – «поминФма поминки справляють в день поховання – «помин
ки» – «обід», «дев’ятини», «сороковини», і в рік – «роФки» – «обід», «дев’ятини», «сороковини», і в рік – «ро
ковини». То для родичів, і  «балю» не роблять. Тепер Фковини». То для родичів, і  «балю» не роблять. Тепер 
поминки невеликі, страв небагато готують, але так, Фпоминки невеликі, страв небагато готують, але так, 
щоб люди не були голодні. Коливо не готують. У кінці Фщоб люди не були голодні. Коливо не готують. У кінці 
ставлять водичку з цукром. Як остання страва. ПроФставлять водичку з цукром. Як остання страва. Про
сто вода з цукром. У  дев’ять і сорок днів тільки рідФсто вода з цукром. У  дев’ять і сорок днів тільки рід

Е
брата. Мама молодого зустрічає молодих, коли вони 

Е
брата. Мама молодого зустрічає молодих, коли вони 
вже приходять до нього, хлібом. Після розпису мо

Е
вже приходять до нього, хлібом. Після розпису мо
лода цукерки дітям роздає. Ні вдома, ні біля Будинку 

Е
лода цукерки дітям роздає. Ні вдома, ні біля Будинку 
культури молодих не обсівають зерном. Не кроплять, Екультури молодих не обсівають зерном. Не кроплять, 
не переливають дорогу молодим. [На похороні] нічоЕне переливають дорогу молодим. [На похороні] нічо
го на поріг не стелють, хліб не кладуть, Зерно слідом Его на поріг не стелють, хліб не кладуть, Зерно слідом 
не сиплють. На віко хустка, а хліб в руках несуть, заЕне сиплють. На віко хустка, а хліб в руках несуть, за
мотаний у хустку. Опускають здавна на пасах. Коли Емотаний у хустку. Опускають здавна на пасах. Коли 
опустять в гріб, кидають землю грудками, щоб земля Еопустять в гріб, кидають землю грудками, щоб земля 
була пухом. Копачам платять хлібом і грішми. На віЕбула пухом. Копачам платять хлібом і грішми. На віЕкно воду й хліб не ставлять.Екно воду й хліб не ставлять.

дичі несуть щось із харчів для обіду. УдоЕдичі несуть щось із харчів для обіду. Удо
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с. Романове
Записала Л. Артюх 14 серпня 1989 р.  

у с. Романове Збаразького р-ну Тернопільської обл. 
від Погорельської Катерини Михайлівни, 1929 р. н. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Старости  – два дядька і молодий 
«договорюватись» ішли. Хліб не несли, нічого не не-
сли. «Старости пішли» (другий раз) і молодий і його 
батьки. З горілкою, вже хліб несли. Ставили горілку, 
жартували. Хліб ставили на столі. А ті ставили стра-
ви. А  як незгода, то сваряться, хліб свій забирають, 
горілку свою і йдуть. «Гарбуза дала». А  як згода, то 
гостюються, хліб лежить, не знають, чи зразу різати, 
[чи чекати згоди молодої].

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Всі зійшлися. Всіх беруть за стіл. 
Перекуска: драглі, пироги печені, сир з сметаною, 
рибу смажили, печеню з картоплею, кашу гречану пе-
кли, риж пекли (з повидлом), як перекладанець. У мо-
лодого те ж саме. До молодої йде. І зараз так. Брама. 
Дві смереки, обмаюють, лозунг «Многая літа молодій 
парі», стіл в брамі, образ з рушником, буває Тараса 
Шевченка, хліб стоїть. Будуть вимагати горілку з мо-
лодого. І колись, і зараз так. А як зі свого села молодий, 
то йому брами не ставлять. А хлібові кланяється, ці-
лує його, і хлопці забирають його собі. Молодий при-
ходить. Молода виходить з дружками, кланяються і 
просять до хати. [...] Вперед розписувались, потім він-
чає, бо без справки не можна. Присягає. Вінки. Читає 
«Многая літа». Як вийшли з церкви йдуть до молодої. 
Під поріг привів, а до неї не йде. Пішов додому. В неї 
весілля. Обід: каша гречана, сир зі сметаною підливки, 
розсіл з макароном, капуста варена рідка з пшоном, 
пироги печені й варені, ніяких там «ферде-фелів», 
якихсь там їжачків та грибочків. Холодні перекуски, 
борщ варили, тепер ні, рідко буває. [...] Молодий зби-
рається до молодої. Хліб під пахву під обидві руки і 
йде. Не посипають. Приходить. Мама й тато виходять 
з хлібом. Змінялися хлібом (завжди так). Молода си-
дить за столом і два козачки й пильнують. Вона весь 
час за столом. Молодий стоїть біля столу. Викупляє 
від козачків, торгуються, викупляє, вони дають йому 
руку, він перелазить через стіл і сідає біля молодої. 
Молодий справа від молодої. Коло неї – його дружина, 
а коло нього – її дружина. А тоді всі гості. Ще пере-
куска й обід. Тепер остання [страва] – солодке. Кисіль 
«випиханці», колись – сушеню варили, пити давали.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Весілля. Колись у неділю було. Те-
пер у суботу. Було ще раніше й у четвер, і у вівторок. 
У четвер у мене було. Розчиняли коровайці у понеді-
лок. Вівторок. Мама кликала кумів, сусідів, по родині 
без хліба. Молода ходила у вівторок з двома дружка-
ми в українському строї у вінках з биндами. Колись 
кликали ціле село, бо обіжувались, як минала молода 
чиюсь хату. Носила коровайці. «Короваєць» дала  – 
запросила, діти дуже тішились. Сантиметрів десять-
п’ятнадцять завинутий і зверху ружечка. А запроше-
ні давали їй повісмо, прядиво, то її набуток. Коровай 
пекли у вівторок з обіда. Пекли свахи дві. Брали їх 
з родини - вуйну чи цьоцю, молодиці, не вдовиці. 
Пекли у хаті молодої. (У  молодого так само). Несли 
муку, яйця, цукор, курку. Сваха ще вдома пекла ко-
ровай, щоб було з чим йти на весілля, з різкою. У діж-
ці розчинили, удвох місять, сміються. Кругла бляха, 

[тісто] підросте, тоді підкрашують ружами, з друго-
го прісного тіста, виробляють поверх, всадять у п’єц, 
вигортали самі. Як виріс великий, п’єц розбивали, 
тоді тішилися, що добре будуть жити молоді. Якби 
репнув, то плачу було б, розпадається весілля. Гуля-
ють. З діжкою гуляють. Як руки помили, тією водою 
ляпалися самі й інших мастили, воду лляли аби не на 
гній, з хліба де-небудь не лляли, а під кущ. Частували. 
Давали короваєць додому. Поставили на столі, вбира-
тимуть у середу. Середа. Варили пироги, пироги пе-
кли. Коровай маїли свахи. Барвінок приносили з го-
роду. Ставлять різку на три галузки у квітах і ятка на 
ті різки. Обмотували папером. Потім стали коралики 
з тіста вішати. Будь-яке дерево на різку йшло. Барві-
нок – віночок плели, чіпляли квітки, староста той ко-
ровай буде нести. Не запікали всередину ніц. В Коби-
лії Збаразького району всі люди несуть короваї з бар-
вінком і з різками, півстодоли нанесли. Дружка при-
несла на три поверхи коровай, зверха різка. Гільця не 
було. Четвер. «Весілля». Дівчата до молодої – дружки. 
Молодь. Музики. У молодого – дружби. Світилки дві 
вестимуть молодого до молодої. Сваха спекла вдома 
коровай. Музики йдуть, сваху забирати. Прийшли. 
Сваха приймає, могорич дає, староста несе коровай 
від свахи, гуляють, грають, сваха йде поруч. Ой че-
кайте, бо сваха вже йде з коровайом. То було файно 
й велично. Тепер вже майже цього нема. А  коровай 
пече, хоч і без музики (у молодого так само). Грають, 
танцюють. Гості йдуть. У молодого те ж саме. Благо-
словляє хлібом, свяченою водою мама, а  тато сипле 
пшеницю. До молодої йде. І зараз так. (Після вінчан-
ня молодий проводжає молоду до її батьків. А  сам 
йде до себе. У молодої святкують). В неї весілля. Піз-
но вночі староста ставить коровай проти молодих, 
дружби ріжуть, а  роздають дружби теж. Співають, 
мало не до сварки доходить. Люди підходять, кида-
ють гроші чи дарунок і коровай за це. Мамі й татові 
перше, далі хрещені, ближчі з родини. (Молодим не 
дають). Молодь теж отримує. Музикам підошву (без 
грошей). В молодого так само.

НАПОЇ Пиво з буряка колись робили. Тепер справжнє 
пиво дають. Бо купчого пива тоді не було, та й грошей 
не було, меду додавали, дріжджів, хмелю [до пива з со-
лодкого буряка].

ПОМИНКИ Обід поминальний. Свіжі балабушки пекли 
з часником, бараболю варили, капусту жарили, горіл-
ку не давали, горох не варили. А в Теребовлі бараболя, 
чай і по зубчику часнику. Видельце можна. У Гусятин-
ському районі – ложки поклали.

с. Стриївка
Записала Л. Артюх 14 серпня 1989 р. 

 у с. Стриївка Збаразького р-ну Тернопільської обл. 
від Крук Марії Гнатівни  

та Крук Володимири Іванівни 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ан-
дрея. Для молодих свято. Перед Андрея дванадцятого 
ввечері в роті воду носять з криниці замісити бала-
бушки. Всі хлопці смішать, щоб трудно було донести. 
Печеться калата – кругла паляниця з діркою. На Ан-
дрея сходиться молодь в одну хату. Це тринадцятого 
вечір. Печуть густу гречану кашу: «Суджений-негу-
джений, іди до мене кашу їсти». Слухає: з якого боку 

http://www.etnolog.org.ua

І
з хлібом. Змінялися хлібом (завжди так). Молода си

І
з хлібом. Змінялися хлібом (завжди так). Молода си
дить за столом і два козачки й пильнують. Вона весь Ідить за столом і два козачки й пильнують. Вона весь 
час за столом. Молодий стоїть біля столу. Викупляє Ічас за столом. Молодий стоїть біля столу. Викупляє 
від козачків, торгуються, викупляє, вони дають йому Івід козачків, торгуються, викупляє, вони дають йому 
руку, він перелазить через стіл і сідає біля молодої. Іруку, він перелазить через стіл і сідає біля молодої. 
Молодий справа від молодої. Коло неї – його дружина, ІМолодий справа від молодої. Коло неї – його дружина, 
а коло нього – її дружина. А тоді всі гості. Ще переІа коло нього – її дружина. А тоді всі гості. Ще пере
куска й обід. Тепер остання [страва] – солодке. Кисіль Ікуска й обід. Тепер остання [страва] – солодке. Кисіль 

ханці», колись – сушеню варили, пити давали.Іханці», колись – сушеню варили, пити давали.
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«Многая літа». Як вийшли з церкви йдуть до молодої. 

М
«Многая літа». Як вийшли з церкви йдуть до молодої. 
Під поріг привів, а до неї не йде. Пішов додому. В неї 

М
Під поріг привів, а до неї не йде. Пішов додому. В неї 
весілля. Обід: каша гречана, сир зі сметаною підливки, 

М
весілля. Обід: каша гречана, сир зі сметаною підливки, 
розсіл з макароном, капуста варена рідка з пшоном, 

М
розсіл з макароном, капуста варена рідка з пшоном, 
пироги печені й варені, ніяких там «ферде-фелів», 

М
пироги печені й варені, ніяких там «ферде-фелів», 
якихсь там їжачків та грибочків. Холодні перекуски, 

М
якихсь там їжачків та грибочків. Холодні перекуски, 
борщ варили, тепер ні, рідко буває. [...] Молодий зби

М
борщ варили, тепер ні, рідко буває. [...] Молодий зби-
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рається до молодої. Хліб під пахву під обидві руки і Мрається до молодої. Хліб під пахву під обидві руки і 
йде. Не посипають. Приходить. Мама й тато виходять Мйде. Не посипають. Приходить. Мама й тато виходять 
з хлібом. Змінялися хлібом (завжди так). Молода сиМз хлібом. Змінялися хлібом (завжди так). Молода си-М-
дить за столом і два козачки й пильнують. Вона весь Мдить за столом і два козачки й пильнують. Вона весь 
час за столом. Молодий стоїть біля столу. Викупляє Мчас за столом. Молодий стоїть біля столу. Викупляє 
від козачків, торгуються, викупляє, вони дають йому Мвід козачків, торгуються, викупляє, вони дають йому 
руку, він перелазить через стіл і сідає біля молодої. Мруку, він перелазить через стіл і сідає біля молодої. 
Молодий справа від молодої. Коло неї – його дружина, ММолодий справа від молодої. Коло неї – його дружина, 
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пес гавкне, туди заміж піде. А кашу потім їла трохи, 
а всі доїдали. Їхали до калати, підвішували на шнурку, 
на коцюбу сідали і їхали: коло калати стоїть Калатин-
ський, в  руках  – щітка з  сажею. Їде Коцюбинський: 
«Добрий вечір, Калатинський!» – «Добрий вечір, Ко-
цюбинський!» – «Я приїхав калату кусати!» – «Кусай, 
тільки не смійся». Спробуй вкуси, як вона висить. Як 
засміється, по лиці сажею мастить. А як вкусив, щіт-
кою не набрав. З’їли калату. Сміх кінчився. На вос-
лончик дівчата кладуть балабушки, хитра свого ще 
намастить. Голодного пса приводять. Котрого першо-
го вхопить, то перша віддасться, а як загребає в зем-
лю, то дівка плаче, бо вмре. П’ють, їдять, гуляють. [...] 
Святий вечір, або Вілія. Дванадцять страв треба піс-
них. Кутя з пшениці, товчена з маком, медом, горіха-
ми. На стіл у макітрі [ставили]. Сіно клали під кутю, 
на пам’ять про Ісуса Христа, який вродився, а в кути-
ку – сніп пшениці чи жита. Вечеря: пироги з капустою 
варені, голубці з кашею гречаною або бараболі, пече-
ні з горохом, капуста на пшоні густо варена й горох 
окремо зварений. Опеньки сушені, варили, з цибулею 
риба варена, студжена, жарена. Киселі всякі з  ягід  – 
крупу терли переселенці гречану, і  з олієм дуже їм 
смакувало. Не розчинені папухи на олії, як оладьї. [...] 
Різдво. Вночі [йшли] до церкви. Снідали. Мали роди-
ну – до батьків ішли. Ковбаси вуджені, м’ясо вуджене 
[шинка], сальтисон, кров’янка – кишка (варять, потім 
печуть), паштетівка. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Вечерю носили й носять 
всі, хто ще заховує звичай, батькам, хресним, бабці 
бідній. Калачі, кутю, голубці й пироги з капустою. 
А внукам давали даруночок – бублик чи цукерку.

ПОСТУВАННЯ Великий піст. Перший понеділок, се-
реда, п’ятниця  – печена картопля, квашена капуста 
з цибулею й олією. Горня гарбати [чаю] й по тому з 
вишневої чи маленової гілки. Квашу варили, з  муки 
заварювали, гречана й разова житня. Волок з лободи 
навесні. Бурячанку з молодих буряків [робили]. Гри-
би, рибу [їли].

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
У  Середопістя не працюють. Служба Божа. Хліб 
бохінцями носили, клали капу цілий піст, і  ксьондз 
правив. В  середу, п’ятницю цілий піст правиться за  
мертвими.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ На Великодні свята кості з м’яса 
закопували на полі, щоб добре вродило жито. Зі 
свяченої паски треба посіяти крихти, то виросте 
квітка маруна.  [...] Паска, яйця, крашанки, писан-
ки, сир, сіль, хрін, м’ясо, сало святили в кошиках 
плетених. Їдять, яйцями діляться, щоб до другого 
року всі разом жили: «Й  бідою, й  добром так сі ді-
лим ми всі, як цим яйцем». Шкаралупи на стріху  
викидали. 

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Мак святять. Печуть корж, мак труть, пироги пе-
чуть з яблуками, бо на Спаса – піст.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Похорон.] Колись хліб несли проща-
тися, а тепер не знають цього звичая. На крісло кла-
дуть хліб в ногах небіжчика – три хліби: священико-
ві – два хліби, дяку – один.

ПОМИНКИ Страви на обід: борщ, пироги печені чи ва-
рені, холодні закуски. Борщ колись – остання страва. 
«Пацір» мувлять. Пампухи смажать. Тепер кава або 
кисіль – остання страва. Тепер готують, як на весілля. 
На дев’ятий день – служба Божа, обід. На сороковий 
день – більший обід, річниця – теж обід. На цвинтар 
ходять, не обідають, несуть квіти. Не роздають з обі-
дів нічого. Як помер сестрин чоловік у піст, [подавали 
такі страви:] вінегрет, селедці [оселедці], пиріжки з 
горохом, капустою, капуста, картопля печена, пироги 
варені з картоплею й кашею мішані.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Через тиждень 
[після Великодня] Провідна неділя. На цвинтар ідуть, 
по кожному гробі, колись з хором, хоренгвами прав-
лять. Хліб цілий для ксьондза. Сирі яйця. Колись на 
Провідну неділю діди [старці] йшли на цвинтар, їм 
роздавали паску, яйця, гроші. Жебракам. Тепер та-
ких нема.
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від Романевич Марії Михайлівни, 1922 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ  Баба-повитуха несла свяченого 
ножа, свячену воду, часник і хліб. Як ішли хрестити, 
давали за пазуху часник кумі й цілушку хліба – від-
гонить злого духа. Кума несла дитину, а  під лівою 
рукою – хліб для батюшки, кум – крижмо, без хліба. 
Поліжницю відвідували [жінки]. Несли щось з хліба, 
булку, яйце, сало. Хрестини: несли хліб обов’язково. 
[Сватання.] Старости – два старші з родини свої, мо-
лодий не йшов. Хліб несли. Як договоряться, то хліб 
міняли, а як відмовляли, то не давали хліба. [Весілля.] 
Молодий кланявся мамі, татові, хресним, бабі, діду, 
там благословили хлібом, свяченою водою – тричі об-
ходила мама його, кропила. Їхав. Віз хустинку й два 
медівники дружба на таці. Ставили «браму», як з чу-
жого села, «перепинати» називали. Дві сосонки, стіл, 
хліб-сіль. А він давав відкупне, хліб не забирав, краяв, 
частувалися, хліб їли, горілку пили. Тепер теж пере-
пинають. Пускають на подвір’я. Він стає на порозі, 
а її мама виходить з хлібом (два круглих) і перепиває 
його, міняється тими хлібами. А молода кличе до хати, 
і дружби медівники й хустину кладуть на стіл. Кланя-
ються удвох її родичам: мамі, татові, стоять з хлібом 
у руках, цілують молоді хліб, по руках цілують бать-
ків, у дві руки. І зараз так є. Батьки їх благословляють. 
Хліб батюшці чи медівник сваха везла й вина фляшку, 
рушник стелили й лишали в церкві.  [...] [Похорон.] 
В церкві ставлять на віко дві свічки і хліб – для граба-
ря, що ями копає, або бідним.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ [Після сватання] через 
три тижні, як все добре, роблять зальоти  – до него 
приходять, до неї родичі: контракт робили на поле, 
хату, товар [худобу], гроші. Частували: драглі [хо-
лодець], печеня [м’ясо], капуста тушена. Борщ ва-
рили червоний: буряк квашений, капуста, морква, 
картопля і зажарювали. Пекли пиріжки, рогалики 
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Х ФХЛІФЛІБФБ В ОФ В ОБФБРФРЯДАХФЯДАХФБаба-пФБаба-п
ножа, свячену воду, часник і хліб. Як ішли хрестити, Фножа, свячену воду, часник і хліб. Як ішли хрестити, 
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рукою – хліб для батюшки, кум – крижмо, без хліба. Фрукою – хліб для батюшки, кум – крижмо, без хліба. 
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с.  Ес. ГЕГаї-Еаї-Гаї-ГЕГаї-Г РЕРЕозтЕозтоцькіЕоцькі
Записала Л. Артюх 15 серпня 1989 р.  ЕЗаписала Л. Артюх 15 серпня 1989 р.  
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оманевич Марії МихайЕоманевич Марії Михай



368 ТЕРНОПІЛЬСЬКА  ОБЛАСТЬ

з повідлом, з  сиром. Пиво куповане бартилками  – 
остання страва. А горілка – одним келішком, п’яних  
не було.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Весілля у вівторок, четвер, су-
боту. Субота найчастіше. З  понеділка починали. По-
рося кололи. Вудили м’ясо, сало, готували кишки, 
сальцісони з вареного м’яса. В  четвер макарони до-
машні качали на розсіл з  курей. М’ясо варили.  [...] 
Столи: драглі, вуджене м’ясо, сало, салат з огірків, 
капуста, борщ, макарон з розсолом, кишки пекли з 
кашею із кров’ю, м’ясо, капуста тушена. Пиво. Моло-
ді не виходили з-за стола, аж поки по всьому, бо не 
буде життя їм. Дружба крає медівники: сваток но-
сить, підходить її мама, дає дарунок, а  сваток їй дає 
пиво й медівник. Тоді тато хрещені, брат, сестра. Те-
пер весілля: до ста літрів горілки і пиво, вода солод-
ка, драглі, салати, ковбаса, шинка, сальцісон, хлібці з 
фаршу, язики. Варять розсіл з макароном, палички з 
кмином печуть, пельмені до розсолу [готують], м’ясо, 
кишки. Кури варять, тушать, крученики з м’яса. Со-
лодкого всілякого. Кисіль дехто робить, каву роблять  
і торти. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Пекли рогалики, медівники. Кума 
пече коровай [в обох]. Близька родина несе коровай 
з різкою на три зубці і ятка. Вбирають вишнями, ве-
ликий триповерховий, п’єц великий має бути. «Гуски» 
[булочки] маленькі роздавали вдома всім чужим ді-
тям, яйцем мащені, втіха дітям. Коли подарували, мо-
лодий посилав по свою родину. Вони приїжджали на 
другий обід. Його мама знову везла медівники. Сідала 
коло молодої, медівник краяла і роздавала своїм і її 
гостям. Тоді обід. На другий день після виводу – ме-
дівник [дарування в молодого]. Дарований медівник 
несуть донині додому.

ПОМИНКИ Поминки. Колись було все пісне. Огірки 
квашені з медом, часник, хліб-сіль, картопля пече-
на, з  горохом пиріжки (начинка з горохом). Капуста 
тушкована – остання страва. Давали потроху горілки. 
Хто був на цвинтарі, йдуть всі [на обід]. Мед, часник 
колись ставили. Тепер салати, ковбасу, шинку. В піст – 
пісне. Гарячого нема. На дев’ятий день – великий обід. 
На сороковий день правиться, до хати не кличуть. 
Річниця – кличуть на обід. Великий обід. Мед тепер 
не ставлять. Виделки можна.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На другий день 
[після] Великодня йдуть на цвинтар, їжу не несуть. 
Провідна неділя – через тиждень, парастас правлять, 
на цвинтар колись паску брали, роздавали бідним. 
Подорожного в дім приймати [треба]. Ділилися кра-
шанкою [з усіма].

с. Івачів
Записала В. Конвай у січні 1995 р. 

 у с. Івачів Зборівського р-ну Тернопільської обл.  
від Шафранської Марії Олексіївни, 1910 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Свят-вечір (вранці) вставали вдосвіта і готували 
дванадцять пісних страв. А перед тим господиня на-
збирувала протягом дванадцяти тижнів посту два-
надцять полін. На них і розтоплювалася піч. Пекли 
два колачі трьох або шестикісні [на кшталт міської 
плетінки]. Варили голубці з цячки, юшку з опень-

ками [гриби – місцева назва], смажили рибу, кисіль, 
узвар. Кутю варили з пшениці, заправляли маком, 
медом, горіхами. Протягом дня дорослі нічого не 
їдять. Із воску виливали свічку, а тепер купують. Пе-
ред вечерею господарі пораються по господарству. 
А  потім господар заносить в хату сніп з жита («на 
життя»), а назва – «сніп» або «дід». І ховався за жи-
том, при цьому питаючи: «А чи бачите ви мене за цим 
дідом?». А  я кажу: «Ні». Тоді він приговорує: «Дай, 
боже, щоб так добре входило і на наступний рік, щоб 
і на наступний рік не бачили. Від ста літ до ста літ, 
який пан-Бог назначить вік!». «Діда» ставили на по-
куті. Далі хазяїн вносив «дідух» – пшеничну солому 
у вереті (на ряднині). Розтрушував по хаті аж трохи 
зависоко (багато щоб було соломи). А  я під скатер-
тину святкову розкладаю сінця, бо Йсус вродився на 
сіні. А на то [на неї] ставлю свічу із воску, а на кутики 
стола по головці часнику, а тоді всі інші страви. Сіно 
з-під скатерки на другий день трохи забирали і дава-
ли корові – то не буде «ялова». На Свят-вечір ставили 
ялинку (смереку) і прикрашали паперовими квіточ-
ками. Як все приготували, то чоловік запалював сві-
чу. Всі вставали на коліна і про себе читали молитви 
«Отче наш» та «Богородице, діво, радуйся». Стають 
на солому. Як скінчили молитви чоловік перший ста-
вав до куті [«кіті» – місцева назва], набирає ложкою 
і кидає першу ложку на стелю, а всі дивляться: скіль-
ки до стелі причепиться зернинок і мачинок, то та-
кий і буде врожай на цей рік. Часник на стіл клали, 
щоб добрий родив. Одну або дві головки на наступ-
ний день садовлять у мерзлу землю. І він тоді добрий 
вродить. Під стіл клали шлеї (щоб коні здорові були). 
Сніп або «дід» також прикрашався, як і ялинка кві-
точками, лєнточками. Молитви перед свят-вечором 
(вечерею) читали по три рази. З однієї миски, після 
ворожіння «на врожай», усі їли кутю, а потім успіва-
ють колядку-молитву «Бог предвічний», а  потім ще 
кілька, які знають. Далі вечеряють усі дванадцять 
страв. «По правилам» мають не спати усю ніч, а ран-
ком ідуть до церкви. Різдво. Священик тепер один на 
кілька сіл, то в церкву йдуть рано. А колись ішли на 
дванадцяту годину на службу Божу і аж до п’ятої го-
дини ранку. А біля церкви відвідували рідних на кла-
довищі і запалювали в ліхтариках свічки на могилках 
рідних, ставили гілку ялинки. Якщо вмер в минуло-
му році, то клали і гостинці  – цукерки або печиво. 
Для мерлих, перед тим як іти до церкви, прибирають 
всю їжу, а кітю – їм залишають. І обов’язково клали 
ложку. Коли розкидали «дідух» (солому) по долівці, 
то діти мали качатись по ній, мекати, бекати, квок-
тати; щоб кури неслись, діти казали: «кво-кво, ціп-
ціп. Наші кури будуть яйця нести, а сусідські – ні!». 
А як прийшли з церкви, то ласують уже свіжиною, бо 
кожна родина на Різдво та Великдень, як колись, так 
і зара ріжуть паця (порося). І  готують багато смач-
них страв. Йордань. Ввечері готується обов’язково 
кітя (кутя) і вся родня разом вечеряє, а потім дівчата 
ходять щедрувати. Перед їжею п’ють освячену воду. 
В дні свята обов’язково. Далі, хто коли хоче, а саме в 
цей день перед іжею.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Сидять, колядують, но-
сять до батьків, а  потім до хрещених батьків калачі 
(колачі – місцева назва). На Свят-вечір колач і кутю 
несуть до баби-повитухи. Ходять із хати в хату в гості.
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чу. Всі вставали на коліна і про себе читали молитви Ечу. Всі вставали на коліна і про себе читали молитви 
«Отче наш» та «Богородице, діво, радуйся». Стають Е«Отче наш» та «Богородице, діво, радуйся». Стають 
на солому. Як скінчили молитви чоловік перший стаЕна солому. Як скінчили молитви чоловік перший ста
вав до куті [«кіті» – місцева назва], набирає ложкою Евав до куті [«кіті» – місцева назва], набирає ложкою 
і кидає першу ложку на стелю, а всі дивляться: скільЕі кидає першу ложку на стелю, а всі дивляться: скіль
ки до стелі причепиться зернинок і мачинок, то таЕки до стелі причепиться зернинок і мачинок, то та
кий і буде врожай на цей рік. Часник на стіл клали, Екий і буде врожай на цей рік. Часник на стіл клали, 



369ВИПІЧКА

«Кропивники». с. Велика Костромка 
Апостолівського р-ну 

Дніпропетровської обл. 2011 р. 
Світлина Л. Босої

Пиріжки із дріжджового тіста. 
с. Івашків Кодимського р-ну 

Одеської обл. 2016 р. 
Світлина О. Головка

Поминальні пироги з гороховою 
начинкою. с. Кожанка Оратівського р-ну 

Вінницької обл. 2018 р.
Світлина В. Іванчишена

Печиво сирне. смт Замглай Ріпкинського р-ну 
Чернігівської обл. 2006 р. Світлина О. Лузан

Картопляники з капустою. м. Київ. 
2010 р. Світлина А. Примака

Колотуха до пиріжків. с. Гайове 
Барського р-ну Вінницької обл. 2010 р.  

Світлина В. Косаківського

http://www.etnolog.org.ua

ІІММ
ечиво сирне. смт Замглай Ріпкинського рМечиво сирне. смт Замглай Ріпкинського р-М-ну Мну 

івської обл. 2006 р. Світлина О. ЛузанМівської обл. 2006 р. Світлина О. ЛузанМ
ФФФЕЕ



370 ВИПІЧКА ВЕСІЛЬНА

Коровай весільний. 
смт Опішня 
Зіньківського р-ну 
Полтавської обл.  
2010 р.  
Світлина Л. Шаповал

Коровай на дівич-вечір («дівування»). 
с. Зарічне Тульчинського р-ну 

Вінницької обл. 2007 р. 
Світлина В. Косаківського

Коровай весільний.  
с. Добринів Рогатинського р-ну 
Івано-Франківської обл. 2007 р. 

Світлина Т. Лакизи

Шишка весільна.  
с. Семенівка Арбузинського р-ну 

Миколаївської обл. 2008 р. 
Світлина О. Таран

http://www.etnolog.org.ua

ІМММ
ФФФФФ

Шишка весільна.  

Ф
Шишка весільна.  
узинського р-ну 

Ф
узинського р-ну 

Миколаївської обл. 2008 р. ФМиколаївської обл. 2008 р. 
Світлина О. ТаранФСвітлина О. Таран ЕЕЕЕ



371ВИПІЧКА ВЕСІЛЬНА

Коровайниці з весільною випічкою. с. Чернятин Жмеринського р-ну Вінницької обл. 
2015 р. 1–2 – світлини Н. Шпак-Косаківської

Старша 
коровайниця 

з короваєм

Коровай весільний. м. Київ. 2012 р. 
Світлина А. Примака

Шишки весільні. 
 м. Охтирка Сумської обл. 2015 р. 

Світлина Н. Литвинчук
1

2

http://www.etnolog.org.ua
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Е



372 ВИПІЧКА ВЕСІЛЬНА

Калачі на «дар Божий» (для обдарування родичів молодої).  
с. Білий Камінь Чечельницького р-ну Вінницької обл. 2009 р. Світлина В. Косаківського

1–2 – короваї весільні.  
с. Івашків Кодимського р-ну 

Одеської обл. 2016 р. 
Світлини О. Головка

1

2

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФФФЕЕЕ



373ВИПІЧКА ВЕСІЛЬНА

«Голуби» весільні (перед випіканням) Коровай весільний з «голубами», 
калиною та барвінком

1–2 – с. Стіна Томашпільського р-ну Вінницької обл. 2000 р. Світлини Л. Пономар

Розподіл весільного короваю.  
Хмельниччина. 2007 р.

Коровай весільний.  
смт Новоайдар Луганської обл. 2005 р.

Коровай весільний.  
м. Мала Виска 
Кіровоградської обл.  
2008 р. 

3–5 – за виданням: Борисенко В.  Сімейна обрядовість українців ХХ – початку 
ХХІ століття. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2016

54

3

21

http://www.etnolog.org.ua
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Е
ну Вінницької обл. 2000 р. Світлини Л. 
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374 ПИРОГИ ТА ТОРТИ

Торт «Сметанник»

Торт горіховийТорт бісквітний із заварним 
кремом

Пиріг з пісочного тіста з повидлом Пиріг тертий

Пиріг з вишнями

Пиріг яблучний

Пироги та торти. с. Богодухівка Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.  
2014–2018 рр. Світлини Л. Тарасенко

http://www.etnolog.org.ua

ІІТорт бісквітний із заварним ІТорт бісквітний із заварним 
кремом Ікремом ММММТорт бісквітний із заварним МТорт бісквітний із заварним 

ФФФЕЕЕЕ
П ЕПиріг яблучнийЕиріг яблучний



375ТОРТИ

Святкові торти. Сумщина. 2010–2018 рр. Світлини Н. Литвинчук

http://www.etnolog.org.ua

ІІІІММММ
ФФФФЕЕЕЕЕ



376 ЗАГОТІВЛЯ ПРОДУКТІВ: КОНСЕРВУВАННЯ

Консервування овочів, плодів та ягід. с. Богодухівка Чорнобаївського р-ну 
Черкаської обл. 2014–2017 рр. Світлини Л. Тарасенко

http://www.etnolog.org.ua

ІІМММ
ФФФФФЕЕЕ



377ЗАГОТІВЛЯ ПРОДУКТІВ: КОНСЕРВУВАННЯ

Зберігання консервованої продукції в погребі.  
с. Петрашівка Ямпільського р-ну Вінницької обл. 2013 р. Світлина О. Головка

Консервування овочів.  
м. Київ. 2015 р. Світлина О. Таран

Консервування овочів.  
Житомирщина. 2017 р.  

Світлина А. Примака

Варення з персиків. м. Київ. 2017 р. 
Світлина О. Щербак

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФФФ

Варення з персиків. м. 

Ф
Варення з персиків. м. ЕЕВарення з персиків. м. ЕВарення з персиків. м. 

СвіЕСвіЕЕ



378 СВЯТКОВІ СТОЛИ

Святковий стіл 
перед Водохрещем.  
м. Стрий Львівської обл. 2016 р. 
Світлина Д. Масляник

Святковий стіл на Різдво. м. Київ. 2018 р. Світлина О. Голені

Страви святкового столу. 
с. Івашків Кодимського р-ну 

Одеської обл. 2016 р. 
Світлина О. Головка

http://www.etnolog.org.ua

ІМММ
ФФСвятковий стіл ФСвятковий стіл 

перед Водохрещем.  Фперед Водохрещем.  
м. Стрий Львівської обл. 2016 р. Фм. Стрий Львівської обл. 2016 р. ФЕЕЕЕ

Страви святкового столу. ЕСтрави святкового столу. 
с. Ес. ІЕІвЕвашків Еашків 

Одеської обл. 2016 р. ЕОдеської обл. 2016 р. 
Світлина О. ГоловкаЕСвітлина О. Головка



379СВЯТКОВІ СТОЛИ

Великодні страви. 
с. Дерганівка 

Ружинського р-ну 
Житомирської обл.  

2018 р. Світлина 
О. Яринчиної

Громадський обід. 
с-ще Заводське 

Конотопського р-ну 
Сумської обл. 2009 р. 
Світлина Н. Волосюк

Стіл на Храмове свято 
(Покрова).  
с. Стара Водолага 
Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. 2016 р. 
Світлина О. Таран

http://www.etnolog.org.ua

ІІІМММ
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с. Стара Водолага Ес. Стара Водолага 
НЕНововоЕововодолазького р-ну Едолазького р-ну 
Харківської обл. 2016 р. ЕХарківської обл. 2016 р. 
Світлина О. ТаранЕСвітлина О. Таран



380 СТРАВИ КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ

Кутя «у гнізді» 
на Святвечір.  
смт Турбів 
Липовецького р-ну 
Вінницької обл. 
2012 р.  
Світлина 
В. Косаківського

«Миколайчики».  
с. Вищеольчедаїв 
Мурованокуриловецького р-ну 
Вінницької обл. 2007 р.  
Світлина В. Косаківського

Кутя. м. Київ. 2009 р.  
Світлина О. Таран

Калита. с. Кожанка 
Оратівського р-ну 
Вінницької обл. 2014 р. 
Світлина В. Іванчишена

http://www.etnolog.org.ua

ІІІМММ
КМКалита. с. Малита. с. 

ФФФФЕ



381СТРАВИ КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ

Випічка  
на Сорок святих.  
м. Вінниця.  
2008 р.  
Світлина 
В. Косаківського

Застілля на Храмове свято.  
с. Замагора Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. 2012 р. З архіву Ю. Бідношиї

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФФФЕЕ

Світлина ЕСвітлина 
В. ЕВ. КЕКосаківськЕосаківськЕ



382 СТРАВИ КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ: ВЕЛИКДЕНЬ

Паски. с. Богодухівка 
Чорнобаївського р-ну 

Черкаської обл. 2017 р. 
Світлини Л. Тарасенко

Великодній кошик.  
с. Новий Корець Корецького р-ну 

Рівненської обл. 
2018 р. Світлина Н. Стішової

Крашанки великодні.  
м. Київ. 2017 р.  

Світлина О. Лузан

http://www.etnolog.org.ua
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383СТРАВИ КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ: ВЕЛИКДЕНЬ

Паски. м. Київ. 2018 р. 
Світлина З. Чегусової

Великодній кошик: паска, 
ковбаса домашня, крашанки, 
печиво та цукерки.  
с. Джулинка Бершадського р-ну 
Вінницької обл. 2018 р. 
Світлина О. Головка

Традиційна випічка 
на Великдень. 
м. Самбір 
Львівської обл. 
1999 р. Світлина 
Л. Пономар

Писанки великодні.  
с. Яблуниця Верховинського р-ну 
Івано-Франківської обл. 2012 р.  

Світлина М. Курінної

http://www.etnolog.org.ua
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384 СТРАВИ КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ

Спасівський 
кошик.  

с. Поляниця 
Яремчанської 

міськради  
Івано-

Франківської обл. 
2010 р.  

Світлина О. Таран

Пампушки (1)  
та пироги (2) спасівські.  

Вінниччина.  
Світлини  

В. Косаківського

2

1

Рулети на Маковія. м. Бориспіль 
Київської обл. 2017 р.  
Світлина Ю. Карпенко

1

http://www.etnolog.org.ua
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ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Підгайчики
Записала Л. Артюх 12 серпня 1989 р.  

у с. Підгайчики Теребовлянського р-ну 
Тернопільської обл.  

від Кривинської Марії Василівни, 1912 р. н.,  
родом із с. Дібча Ярославського повіту 

Львівського воєводства,  
та Іськовій Антоніни Трохимівни, 1924 р. н.,  

родом із с. Іванківці Старокостянтинівського р-ну 
Хмельницької обл. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Вілія. 
Святний вечір. Перша вілія. Напісно рихтували: пам-
пушки смажили до часнику, пиріжки робили, капусту 
варили, кашу гречану, голубці. В Польщі кутю не роби-
ли, а тут робили з пшениці, маку, меду. Кисіль. У Поль-
щі – олій з часником і хліб їли найперше, а тут – кутю 
стали їсти. Пекли книш, цибулю смажили, завивали в 
тісто. Як повечеряє, лишали трохи страв, казали, що 
померші прийдут вечеряти. Ложки лишали. Хліб на 
другий день свят по Різдві – коляда, собор. На першу 
Вілію: брали часник, на столі лежав сніпок жита, сте-
лили обрус, сіно під сніпком, бо Христос на сіні вро-
дився, плели вінок з часнику, на тім вінці ставили каж-
ду страву. На підлогу стелили житню солому, на ній 
спали потім, обводили часником хату, кидали у воду 
гроші. [На] Різдво до церкви [йшли], досвіта. Ніхто не 
ходив у гості. Тільки родина. [Їли] капусту, пиріжки з 
сиром, кашею гречаною з сиром (тільки з маслом), а на 
Коляду (другий день Різдва) вже їдять ковбаси, м’ясо. 
Садовину варену давали на останню страву. Другий 
день – Коляда. Гостилися й на другий та третій день. 
До баби не ходили. Вечерю не носили. Друга Вілія на 
Йордана. Пісна. Кутя тепер (тоді не було). Воду святи-
ли на Вілію й на Йордана. Свяченою водою кропили в 
стайні, в хаті, по подвір’ю, хліб не носили. На Йордань 
як на другу Вілію сипали в свячену воду муки й над 
дверима робили хрестики тим тістом. Сиропусна ще 
тиждень, ще з набілом можна перед Великим постом. 
Пироги варили з сиром, млинці смажили.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Для колядників дава-
ли «трушлю» плетену (сам хліб, нічого не запікали). 
На Вілію (на другу переважно) ходили колядники, 
щедрувальники. 

ПОСТУВАННЯ Великий піст. Перший понеділок  – по-
стились, капусту з олієм, перцем, картоплю пекли з 
лушпіном, варили сушину. Плащаниця, строгий піст.

ПАСКИ Страсний четвер. Пекли паски. Крашанки роби-
ли, писанки писали, тепер де є малі діти, і досі пишуть. 
(У Семенові на ялинковій фабриці пишуть писанки).

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Великдень. До церкви святити в 
суботу [йшли] ввечері.[У кошику]: паска, яйця варені, 
сир, ковбаса, м’ясо, сало, сіль, ніж, масло (мак на Ма-
ковея святять). Обідали: три яйця, на кілька частин, 
шкаралупки – не викидали, до вогню. Крихти худобі 
кидали. На другий день свят обливалися. Звичай та-
кий був. Як м’ясо варили, кості на поли [на полі] за-
копували, щоб кроти не рили.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Старости хліб не несуть, договорю-
ються на коли весілля. Горілку [несуть]. Як горілку 

розпивають, то згода, а  як не розпивають, то нема 
згоди. [Перейми]. Браму ставлять» [перед двором] . 
Ставлять стіл, образ, хліб кладуть. А молодий відку-
повує хліб, йому той хліб буде. Як з другого села моло-
дий, то тоді його не пустять без брами. Мама дає два 
хліби з собою молодому, у молодої теща й тесть обмі-
нюють хліб. Зустрічають його з хлібами. А як молода 
йде за невістку, так сама несе. Хлібом молодих благо-
словляють. Кланяються молоді родині.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Курка. Варять холодець, роблять 
ковбаси, паштети, кури (яйця несуть на весілля, муку, 
цукор, курей). Розсіл варять з макаронами або з пель-
менями. М’ясо куряче до капусти, картоплю. Колись 
молода мала принести курку з собою в невістки. Те-
пер нема.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай печуть на велику бляху, 
щоб молода мала з єдного боку і з другого боку Два 
короваї попід пахвами несе. І  в молодого два коро-
ваї. Круглий. Великий. В середину них не запікають, 
фіги зверху різні [роблять], як печуть. Шишки, кві-
ти. З прісного тіста, мелкі гроші, як місять, то закла-
дають. У  рушник загортають. Увечері як молода йде 
до молодого на «поклін», обмаюють міртом, квітками 
робленими, щоб був файний. На даровання ввечо-
рі розрізають всім гостям. «Коня» печуть. Патик до-
вгий розгалужений, катульки на нитки чіпляють, як 
пацьорки, як коралі. До шлюбу несуть, дружба несе. 
Печуть в него. Ставлять, дружба, викупляє, розрива-
ють молоді, їдять. З тіста замішаного прісного, смаже-
ного у смальці. Квітки роблені. З вишні гілки. Рогалі, 
перекладанці, медівники, сирники печуть. Кличуть на 
весілля молода з двома дружками, кланяються, нічого 
не носять. Їй дають три-п’ять рублів, як з фамілії, то й 
більше дають. Молодий тепер не просить на весілля, 
а колись просив. Тут колачиків не кладуть. У коровай-
ниці беруть з фамілії (мама кличе), а  господиню на-
ймають. Можна, щоб і дівчата були. Коровай місять ті, 
що в парі живуть, до пари чотири-шість жінок. Пекти 
можуть і в чужій хаті, в чужому п’єцу. Господиня йде, 
забирає (без обряду). Як коровай у п’єцу, то (кухар-
ка садить) співають. Місять у діжці, тепер у баняках. 
Діжку не піднімають. Гецанки не роблять.

ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Товстеньке
Записала Л. Артюх 15–16 жовтня 1990 р.  

у с. Товстеньке Чортківського р-ну Тернопільської обл.  
від Ворони Теофіли Антонівної, 1922 р. н.  

Антошків Теклі Данилівни, 1921 р. н.,  
та Вахівської Ганни Степанівни, 1924 р. н. 

ЧАСТУВАННЯ НА СКЛАДКАХ На вечорниці дівчата 
готували страви, щоб показати хлопцям свої кулінар-
ні здібності: гишки [холодець із свинячих ніг, вух, го-
лови], голубці, кісто [локшина] з розсолом [м’ясним 
бульйоном], душенина із свинини, бульбу. Остання 
страва – бульба смажена.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ На весілля сватати ходи-
ли один староста і молодий. Не несли нічого. Батьки 
клали на стіл могорич, пили [коли погоджувалися на 
шлюб].

ЧОРТКІВСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua
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ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ На тиждень до весілля пекли: хліб, 
кістечка (тістечка з питльованого борошна), пиріжки 
з маком, Медівники (то такі праники, пірники), ко-
лач і коровай (по одному в нього і в неї). Так само і в 
поляків. Пекли свахи – жінки. Дівчат не брали. У тій 
хаті, де буде весілля, пекли чи по-сусідству. Свахи му-
сять бути одружені, не покидачки, не вдовиці, добрий 
шлюб мати. Молода ходила напередодні по вулиці: 
«Просили мама, і  я прошу вас пекти коровай». Тоді 
свахи приходили, приносили яйця, масло, сметану, 
цукор, молоко. Вчиняли у нецках, садили у форму – 
«братванка» велика була, їх було одна-дві на все село. 
[Хто піч вимітав?] Хазяйка. [Хто садив коровай?] 
Свахи. Як хліб (коровай) у пєцу, не стукати дверима. 
Як коровай не вдасться, то печуть інший, щоб не був 
поганий знак. Колач пекла сама хазяйка, великий та-
кий. І хто йшов – несе два колачі. Й тепер носять. І на 
хрестини всі несли і зара носять. Коровай зверха був 
гладкий, тіки зверха шишечки такі посічені садили: 
чотири великі, а на середині єдна велика – музикам, 
їм і підошва, а в неї всипали гроші дрібні. Як спікся, 
клали на стіл, не голий. Вбирали шпараґусом, кали-
новими китицями, цукерками кольоровими. Галузки 
не застромляли. Жінки виписували молодій парі  – 
«многая літа»! Коровай ділять у суботу, на «перепій» 
і дружби роздають. Старший дружба ділить. Молода 
як подарок дає шматок короваю, їй кидають гроші. Ді-
лять молодого коровай в молодої, а її – в него.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Як молодий іде по молоду, то став-
лять хлопці з її кута стіл – [звичай] «класти стіл». На 
столі хліб, ніж у хліб затикають, воду ставлять. Стіл 
застелений. Молодий дає їм горілку, то вони пропус-
кають. Хліб і все, шо на столі, лишається їм із горіл-
кою. Як іде до вінчання, тато й мама благословляють 
хлібом , сиплють пшеницев, кроплять свяченою во-
дою, а тоді воду з тарілкою мама кидає до землі, аби 
розбилося на щастя. Кропить містечком чи житнім 
колосочком. [Тут васильків для кроплення не було]. 
По вінчанні молодих хлібом не зустрічають, а у кожу-
сі, вовном догори. Молоді ся хапали за кожуха і йшли 
за мамою в хату: «Шоб як кожух мохнатий, такий зять 
багатий! На воли, на корови, Ще й на чорнії брови!»

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ За столом молодим не можна їсти 
двома ложками, а клали їм єдну ложку і єден кілішок. 
Літрою горілки обходили довкола. Три кілішки  – то 
добре весілля. То ще після войни довго було. Тепер ба-
гато більше п’ють.

ХЛІБ Називають «бохонець». Пеклося на дні пєцу на ло-
паті, яку підсипали мукою. На капустяному листі до-
бріший, і без попелу, та не завжди ся напасеш. Пекли 
житній, далі пшеничний (то вже по войні), ячмінний 
мало, бо недобрий, ся тріскав, терпкий. Як був голод, 
то їли. Вівсяник не пекли, бо овес не сіяли. Кукуру-
дзяний пекли – малай, на яйці, молоко, часом додають 
питльованої муки. Вже років двадцять не печуть. Він 
і зимний добрий, а гарячий добріший. Гречані пиро-
ги варили [вареники]. Тепер гречки нема, дефецит. 
Коли хліба не стає, палениці пекли на поташу і кислі, 
учиняли в нецках. Вишкребок пекли, то балабушки. 
Як зчепилися два бохонці, спеклися разом, кликали 
дівчинку й розламували над головою, то буде росла. 
[Що робили з забутим у печі хлібчиком?] Та де там, 
бідність, не забували в пєцу хліб.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ З каш найбільш – просяна, ко-
лись гречана, як самі сіяли, варили кулешу кукуру-
дзяну, я й тепер люблю, гречану лемішку з гречаного 
борошна, тепер нема гречки.
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ХЛІБ В ОБРЯДАХ Хліб несуть в хату, де мрець. На сто-
лі кладуть, ріжуть потім на обід. Воду й цілушку хліба 
ставлять, до дев’яти днів стоїть. [А тоді] на могилу воду 
несуть і виливають, цілушку їдять. Віко од домовини 
накрите рушником і  [на  ньому]  – хліб. Хліб з віка  – 
батюшці. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Першу кутю 
ставляють всі страви, кутя на столі, приходять мерші 
душі їсти. Ложки лишають: як перевернеться  – зна-
чить мерші душі вечеряли. Після Паски за тиждень – 
Провідний тиждень. Порядки на цвинтарі роблять, бе-
руть паску, крашанки, грамотки. Служать, поминають, 
батюшці – паску й крашанки. Як є ті, що просять, то 
їм теж дають. Роздроблюють для пташок [на могилках]. 
Мазурки печуть  – коржики свої теж лишають. Рідко 
хто обідає на могилі.

ПОМИНКИ Кличуть на обід. У  Лудвищах не кличуть, 
а самі йдуть. Обід готує родина, сусіди, господиня сама 
не готує. Руки миють (після цвинтара). Капуста й го-
рох. У  піст  – пісне, як м’ясниці  – скоромне. Гречана 
каша, рисову запікають з сахаром і ягодами, пироги, 
печиво й кисіль – остання страва. Роздають по два пи-
роги додому. Як молоде вмирає, вбирають у весільне, 
вінок, коровай печуть, роздають всім по похоронах на 
цвинтарі. Буває по два столи. Виделками користують-
ся й ложками, зараз кожному чарка, колись обсилали 
однією. Небагато п’ють і зараз, горілки не положено, 
вино. Коливо. Пшениця вариться з медом, цукром. На 
дев’ять і сорок днів несуть в церкву й ставлять на обід. 
У церкві роздають людям по три рази. А потім першим 
на обіді. На перший обід «бобляшки» печуть, обмішу-
ють маком і медом, то кажуть «душі», по одній насам-
перед з’їдають на обід. На другий день після похорон 
обідають на могилі – «сніданок несуть». [Поминають] 
на дев’ять днів, сорок днів, роковини.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На] 
Андрея ввечері ще й зараз дівчата, хлопці ворожать. 
Кілки лічили: «Вдівець, молодець». Калиту чіпляли 
коло балька. Хлопець на коцюбі їхав: «Я  їду калиту 
кусати!» – «А я буду по зубах писати». Щоб засміявся. 
Пампушки не пекли. На коляду «перша кутя» (не бага-
тий вечір, дванадцять страв тут нема). Варили «юшку» 
з яблук. Кутя з пшениці, мак, мед. На сіно (під скатерть) 
снопа житнього ставлять поруч у кутку – «Сніп». Його 
після Йордана у клуні клали наспід у засторонок, то 
миші не будуть їсти зерно. Бо його святять на Водо-
хреща. Пісне – голубці, пироги варять з вишнями, ка-
пустою, оселедці, рибу. Вечерю колись носили. З булки 
хліба, подарок – до батьків. Зараз не ходять, занехали 
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І
колосочком. [Тут васильків для кроплення не було]. 

І
колосочком. [Тут васильків для кроплення не було]. 
По вінчанні молодих хлібом не зустрічають, а у кожуІПо вінчанні молодих хлібом не зустрічають, а у кожу
сі, вовном догори. Молоді ся хапали за кожуха і йшли Ісі, вовном догори. Молоді ся хапали за кожуха і йшли 
за мамою в хату: «Шоб як кожух мохнатий, такий зять Іза мамою в хату: «Шоб як кожух мохнатий, такий зять 
багатий! На воли, на корови, Ще й на чорнії брови!»Ібагатий! На воли, на корови, Ще й на чорнії брови!»

За ст ІЗа столом молодим не можна їсти Іолом молодим не можна їсти 
двома ложками, а клали їм єдну ложку і єден кілішок. Ідвома ложками, а клали їм єдну ложку і єден кілішок. 
Літрою горілки обходили довкола. Три кілішки  – то ІЛітрою горілки обходили довкола. Три кілішки  – то 
добре весілля. То ще після войни довго було. Тепер баІдобре весілля. То ще після войни довго було. Тепер ба

М
лять хлопці з її кута стіл – [звичай] «класти стіл». На 

М
лять хлопці з її кута стіл – [звичай] «класти стіл». На 
столі хліб, ніж у хліб затикають, воду ставлять. Стіл 

М
столі хліб, ніж у хліб затикають, воду ставлять. Стіл 
застелений. Молодий дає їм горілку, то вони пропус

М
застелений. Молодий дає їм горілку, то вони пропус
кають. Хліб і все, шо на столі, лишається їм із горіл

М
кають. Хліб і все, шо на столі, лишається їм із горіл
кою. Як іде до вінчання, тато й мама благословляють 

М
кою. Як іде до вінчання, тато й мама благословляють 
хлібом , сиплють пшеницев, кроплять свяченою во

М
хлібом , сиплють пшеницев, кроплять свяченою во-

М
-

дою, а тоді воду з тарілкою мама кидає до землі, аби Мдою, а тоді воду з тарілкою мама кидає до землі, аби 
розбилося на щастя. Кропить містечком чи житнім Мрозбилося на щастя. Кропить містечком чи житнім 
колосочком. [Тут васильків для кроплення не було]. Мколосочком. [Тут васильків для кроплення не було]. 
По вінчанні молодих хлібом не зустрічають, а у кожуМПо вінчанні молодих хлібом не зустрічають, а у кожу
сі, вовном догори. Молоді ся хапали за кожуха і йшли Мсі, вовном догори. Молоді ся хапали за кожуха і йшли 
за мамою в хату: «Шоб як кожух мохнатий, такий зять Мза мамою в хату: «Шоб як кожух мохнатий, такий зять 
багатий! На воли, на корови, Ще й на чорнії брови!»Мбагатий! На воли, на корови, Ще й на чорнії брови!»

олом молодим не можна їсти Молом молодим не можна їсти 
двома ложками, а клали їм єдну ложку і єден кілішок. Мдвома ложками, а клали їм єдну ложку і єден кілішок. 

Ф
«многая літа»! Коровай ділять у суботу, на «перепій» 

Ф
«многая літа»! Коровай ділять у суботу, на «перепій» 
і дружби роздають. Старший дружба ділить. Молода 

Ф
і дружби роздають. Старший дружба ділить. Молода 
як подарок дає шматок короваю, їй кидають гроші. Ді

Ф
як подарок дає шматок короваю, їй кидають гроші. Ді-

Ф
-

лодий іде по молоду, то став Флодий іде по молоду, то став- Ф-
лять хлопці з її кута стіл – [звичай] «класти стіл». На Флять хлопці з її кута стіл – [звичай] «класти стіл». На 
столі хліб, ніж у хліб затикають, воду ставлять. Стіл Фстолі хліб, ніж у хліб затикають, воду ставлять. Стіл 
застелений. Молодий дає їм горілку, то вони пропус Фзастелений. Молодий дає їм горілку, то вони пропус- Ф-
кають. Хліб і все, шо на столі, лишається їм із горіл Фкають. Хліб і все, шо на столі, лишається їм із горіл- Ф-

ставляють всі страви, кутя на столі, приходять мерші 

Ф
ставляють всі страви, кутя на столі, приходять мерші 
душі їсти. Ложки лишають: як перевернеться  – зна

Ф
душі їсти. Ложки лишають: як перевернеться  – зна
чить мерші душі вечеряли. Після Паски за тиждень – 

Ф
чить мерші душі вечеряли. Після Паски за тиждень – 
Провідни

Ф
Провідни
руть паску, крашанки, грамотки. Служать, поминають, 

Ф
руть паску, крашанки, грамотки. Служать, поминають, 
батюшці – паску й крашанки. Як є ті, що просять, то Фбатюшці – паску й крашанки. Як є ті, що просять, то 
їм теж дають. Роздроблюють для пташок [на могилках]. Фїм теж дають. Роздроблюють для пташок [на могилках]. 
МазуФМазуФМазуМазуФМазуМазурки печуть  – коржики свої теж лишають. Рідко Фрки печуть  – коржики свої теж лишають. Рідко Мазурки печуть  – коржики свої теж лишають. Рідко МазуФМазурки печуть  – коржики свої теж лишають. Рідко Мазу
хто обідає на могилі.Фхто обідає на могилі.

ПОМИФПОМИНФНКИФКИ КличФКлич
а самі йдуть. Обід готує родина, сусіди, господиня сама Фа самі йдуть. Обід готує родина, сусіди, господиня сама 
не готує. Руки миють (після цвинтара). Капуста й гоФне готує. Руки миють (після цвинтара). Капуста й го
рох. У  піст  – пісне, як м’ясниці  – скоромне. Гречана Фрох. У  піст  – пісне, як м’ясниці  – скоромне. Гречана 
каша, рисову запікають з сахаром і ягодами, пироги, Фкаша, рисову запікають з сахаром і ягодами, пироги, 

Е
несуть і виливають, цілушку їдять. Віко од домовини 

Е
несуть і виливають, цілушку їдять. Віко од домовини 
накрите рушником і  [на  ньому]  – хліб. Хліб з віка  – 

Е
накрите рушником і  [на  ньому]  – хліб. Хліб з віка  – 
батюшці.

Е
батюшці.

П ЕПО ЕОМИ ЕМИН ЕНА ЕАЛЬЕЛЬНЕНАЕА В КАЛЕЕ В КАЛЕ
ставляють всі страви, кутя на столі, приходять мерші Еставляють всі страви, кутя на столі, приходять мерші 
душі їсти. Ложки лишають: як перевернеться  – знаЕдуші їсти. Ложки лишають: як перевернеться  – зна
чить мерші душі вечеряли. Після Паски за тиждень – Ечить мерші душі вечеряли. Після Паски за тиждень – Ей тиждень. Порядки на цвинтарі роблять, беЕй тиждень. Порядки на цвинтарі роблять, бе
руть паску, крашанки, грамотки. Служать, поминають, Еруть паску, крашанки, грамотки. Служать, поминають, 
батюшці – паску й крашанки. Як є ті, що просять, то Ебатюшці – паску й крашанки. Як є ті, що просять, то 
їм теж дають. Роздроблюють для пташок [на могилках]. Еїм теж дають. Роздроблюють для пташок [на могилках]. 
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цей звичай. Хліб був з шишками. Різдво. Колять і зараз 
свиню, вудили в комині, тепер солять у діжках, сало, 
м’ясо, ковбаси, і в печі пекли. На Різдво першу кутю. 
Новий багатий вечір, що було 12 річ страв, кишки пе-
чуть з кров’ю. Щедрують на Багатий вечір, а на Різдво 
колядують, колись з вертепом ходили. Дають гроші, го-
рілку, пироги, мазурки. Перед Водохреща – Друга кутя. 
Пісне роблять.[На] Водохреща святять воду у церкві, 
кроплять хату, обійстя все, худобу, хрестики крейдою 
на дверях (не тістом). Хліб під пахвою носять. «Хліб, 
сіль і вода – То нема голода». Сиропуст – колись не їли 
м’яса, сала, єдно кисело, сир, молоко. Ходили по гос-
тям, то казали – «колодки».

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Се-
редопістя. Хрести пекли з тіста, мастили часником з 
олієм, їли. Паски пекли в четвер і суботу (не п’ятницю, 
бо Плащаниця). [На] Великдень: святили яйця білі й 
крашанки, ковбасу, три проскурки, хліб, сіль, мазурки, 
сир і масло. Їли яйце свячене й сіль ділили. Шкаралуп-
ки посипали кругом хати, не будуть жаби лазити до 
хати. На цвинтар ходили. Колись було, що обливали в 
понеділок – дівчата хлопців, а хлопці дівчат, щоб вго-
щали. Тепер нема. Крашанки. Чому красять крашанки. 
Коли Спасителя розпинали, Пречиста у пелену набрала 
яєць, хотіла відкупити сина Божого від тих розбійни-
ків. Але коли його прибили до хреста і кров бризну-
ла, яйця у Матері Божої з пелени покотилися і кров’ю 
покрасилися. І тепер фарбують на Великдень.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Маковея  – святять мак, зілля. Пекли струдель з 
маком, фасолі з маком, бараболі з маком, галушки з 
тертим маком, солодкі, паляниці з маком і медом. Таке 
це їдзення в пісний день! Спаса. Яблука, грушки, вінки 
святять.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ До Спаса не можна їсти яблук. 
Пашню святять: жито, пшеницю, вінка у сівальне зерно. 
Ті, хто вмер, як родичі їли яблука до Спаса, на тім світі 
не одержать яблук. Головосіки. Не можна скоромного. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Каша пшоняна з молоком рідка. 
Холодець («драглі») – кістки виймали. Капуста смаже-
на. Гречана каша. «Локшини» з муки своєї, і засмаже-
ні салом. Зараз ні. Бараболі варили (й зараз). Ковбаси, 
кишки (й зараз). Сальтісон, тепер паштети, рулети. 
Струдель з маком, пироги з сиром (варені й печені), 
лязгуртки. Пшеничні пироги печені й кисіль (крох-
маль) з ягід, а зараз желе. Тепер каші не варять. Розсіл 
не варять. Борщу не було.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай. Печуть хрещені батьки 
(по шість-сім пар кумів) по шість-сім пар короваїв пе-
чуть. А якщо пара померла, то вдова-кума не пече ко-
роваю. Самі знають. Кличуть помагати коровай пекти, 
можна й самій пекти. А фокуси заздалегідь наготувала 
з тіста. «Короварниця» – це форма для короваю. Хрест 
на дно кладуть. Тоді булка, підходить, маститься яйцем, 
прикраси, вужиком обкладається, рожі, листочки, буб-
ки ягід, виноград (з тіста), колись чотири качки, а тепер 
голуби чи лебеді з того ж тіста, але густіше замішують. 
Як трісне, то недобре життя буде, ворожать. Колись 
[учиняли] в дерев’яних нецьках, тепер в мисках, ка-
струлях. Співають коровайниці пісні. Годують їх. А ко-
роварницям потім дають коровай з весілля. Круглий 
(коровай), не запікають всередину ніц. Прикрашають 

потім вінки живими [квітами], вишитим рушником, 
на віко від діжі ставлять. Можна різку, можна просто 
віночок. Потім їх вішають на пам’ять (з барвінку, туї). 
Різка – букет квітів неживих, яблука тут нема. Вийма-
ють [різку] на пам’ять. Як молодого переймають, то зі 
снопом, ті снопи на дах виставляють. Короваїв – з ві-
сім-десять (можна з родини пекти), дружки печуть ко-
лачі. Стоять на столі в хаті. Перепивають з короваями. 
Дружба крає, середину дають мамі-татові, дід, баба, 
хрещені, брати, сестри, тітки, дядьки, і вся родина, су-
сіди. Підходять самі (їм не підносять), дають подарок, 
а їм коровай і чарку. Якщо лишилися короваї – «борщ» 
на другий день, ділять останні короваї, дають додому 
людям. Він (молодий) несе свого до молодої, а вона – до 
нього (обмінюються). Колачі – дівчата й хлопці по два 
печуть і несуть, і  сват, і дружка й свашки його (вони 
ж світилки), його хлопці, її хлопці. І лентою червоною 
чи розовою обвивають. «Коровайниці» – старші люди, 
молодиці й чоловіки. Тепер торти печуть круглі як 
булки, а зверха чотири шишки по краях. Мусить бути 
обов’язково коровайців у парі. Коровайці перепивають 
і роздають назад. Вдома похресникам роздають.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Весілля.] Старости беруть хліб і го-
рілку. Молодий теж іде. Вертає хліб і горілку, як не хоче 
молода його. «Перейма» – як ідуть від шлюбу, на дорозі 
молодого хлопці [переймають]: пшеницю в тарілочку, 
снопа вбирають житнього або хліб кладуть. А він від-
купляється. Снопи тоді наверх на дах викидають, а він 
мусить зачепитися, а то молодий молоду покине. Жито 
ж забирають молоді, і  хліб забирають. Зберігають те 
жито, їдять по бубочці. Зустрічають мама-тато молодих 
від шлюбу хлібом. Зразу хрещені, потім рідні. Цілують 
хліб, цілуються з батьками. В хату заводять. Хлібом під 
рукою й іконою в руках батьки благословляють. Діста-
ють хліб, молоді цілують хліб, клоняться. [Їх] кроплять, 
житом сиплють. Мама молодого обсіває житом, ходить 
кругом нього три рази, коли йде він по молоду. Молоду 
як відвели в невістки, приходять її батьки, вони танцю-
ють навколо діжки з короваєм, п’ють, гуляють, надворі. 
Передають хліб одна одній над діжею. Молода як іде в 
невістки, хліб з шишками або два калачі [несе], «щоб 
мати що їсти», миску, чашку, ложку, шкрябачку, серпа, 
куділку з кужелом, пряслице, веретено, свашки по до-
розі ще й прядуть. [Народження]. Баба одбирає, порає 
роділлю. Без хліба йшла. А додому йде, то їй хліб да-
ють і полотно, матерію чи хустину. Руки не мили бабі. 
«Одвідати»  – несли хліб, матерію. Жінки ходили. Те-
пер [можуть] і з чоловіком. Дитині щось несуть і хліб 
обов’язково. Куми хрестили по декілька пар. Хліб не-
сли на хрестини і в церкву. [...] Коли принесли паску й 
хліб свячені, зріжеш цілушки (із проскурки, і  з хліба, 
і з паски), посушиш їх, заверни у хустинку. Як корова 
стелиться, зробиш пійло з цукром, добре додати туди 
цих цілушок. То вона скоро очиститься й молоко буде 
добре. Цілушки помічні й від різдвяного хліба.

с. Забара
Записав А. Зюбровський 5 червня 2010 р.  

у с. Забара Шумського р-ну Тернопільської обл.  
від Солтис Віри Дмитрівни, 1932 р. н.

ХЛІБ Діжки мали такі великі. І місили, і пекли. На лопати 
саджали у піч, на черень. З житньої пекли. Знаєте, як 
то колись: хто її петлював? [...] [Що додавали замість 
дріжджів?] А тісто. Зоставляли тісто у діжці, а потім 
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розмочували його, і  воно сходило так, як має бути. 
І хліб добрий був. Було так, шо й виробляли, на стіл 
булками клали. То такий він був руханий, такий як то 
мішаний. Густий такий хліб був, файний. [У чому роз-
чиняли тісто?] То діжки такі були. Дерев’яні, з клеп-
ками. І обручі залізні на них. І так рощиняли водою 
тепленькою. Те тісто розмочували раньше собі, вдень. 
І вже ввечері рощиняли на ранок. На ніч. А рано воно 
вже зійде, ми місимо і палимо в печі. [Скільки разів у 
тиждень пекли хліб?] Як у кого яка сім’я була. Як ве-
лика сім’я, то й може і два рази спекти. То в п’ятницю 
не пекли. Так я знаю, шо то Ісуса Христа вели на ту 
Голгофу. То в п’ятницю чогось не пекли хліба. Були 
такі люди, шо навіть пампушок не пекли, блінів не пе-
кли в п’ятницю, бо так соблюдали собі. [Хто з родини 
мав пекти хліб?] Сама стара хазяйка. Та й молоді потім 
пішли, бо старі ж не могли. Я пекла хліб ше з шістнад-
цяти років. [...] [Чому хліб міг не вдатися?] Часом мука 
тухла буває чи зерно якесь спорчене. [...] Ввечері [роз-
чиняли тісто]. Цілу ніч воно собі порушиться. Рано ше 
так, як хто хоче, канєшно, як діжка там велика, привик- 
ла, то горнятко вливається кіп’ятку. І  воно так собі 
тепле, і бродит так собі. Сиплют муку, сіють на сито. 
Ґрисом не підсипали, мукою підсипали лопату і са-
джали у піч. [Де стояла діжка з розчиною?] То в тепле 
[місце] треба [поставити]. Десь під грубку. От груб-
ка ввечері палиться, то під грубкою ставиться, і всьо. 
[Якими дровами краще піч напалювати, коли пекти 
хліб?] Грабовими. Я знаю, шо в нас як було: ми нару-
баємо, в печі накидаємо, тоді висунемо, кладем під піч 
так-о, під пічкурню тую. І вже як хліб пекти – є сухі 
дрова. [...] Горить в печі. Вже так розгорнеться по всій 
печі жар. Так він вже тоді пригасає, шоб не був такий 
дуже, бо ж спалиться хліб. Пригасає, пригасає – нале-
жує. Вже черінь гаряча – вже тоді вигортається. То не 
можна було так крепко саджати в червоний. А так-о 
ше сипали муку: як дуже горит крепко, то не саджают, 
а як вже не так горит крепко – тоді саджают.  [...] Як 
замішують, то тоді перехрещують і накривають одіж-
кою, вкривають крепко так-во. [Як визначали, що хліб 
уже спечений?] Поставили стакана і в стакан трошки 
тіста клали, і води наллют, і так-о ставили там-во на 
камінцьови. Як вже те тісто підійшло вгору, то кажут, 
шо хліб вже готовий. Але ж люди мали часи: два часа – 
та й мали хліб. А ше так-о: виймеш, помачала водою і 
притулила носа – як не пече, то вже хліб готовий, а як 
пече, то ше сирий.  [...] Є так, шо підрепується [хліб] 
так-о. То десь так, шо не висходило чи мука недобра. 
А якшо файна мука, і на черінь посадити, він тільки 
чуть упечеться, і так як один до другого притуляється, 
то тоді коцюбою легенько так «шур-шур-шур» – треба 
його розсунути. То такі шишки повиганяє. Такий той 
хліб файний вже. А потім виймеш з печі – помачати 
водою. Хліб блищав. [...] Житній хліб був наілучший. 
З пшениці не був такий добрий хліб. А вже потім, то 
вже петлювали, були такі люди, шо петльований та-
кий хліб їли. Свіжий добрий, але він на желудок тро-
хи вліяв. Шо свіжий хліб їсти, то желудок буде боліти. 
[Як називається перший відрізаний від хлібини шма-
точок?] «Цілушка». Їли. Казали, дівчатам давали. Дали 
дівчатам їсти цілушку  – будут хлопці цілувати.  [...] 
З якого боку різали, з того і різали. Почали, і так ріже 
до кінця вже там. А там кусочок останеться цілушки, 
то вже навіть і собаці можна дати: собака тоже хоче 
їсти. [...] [Що треба робити, коли хліб упав на землю?] 

Взяли, поцілували. І тоді, якшо він вже крепко вима-
щений, то поросяті чи куркам. Не можна було хліба 
викидати. Як кришки надроблять, то сваряться: «Ото 
позбирай кришки і занеси в відро там чи шо, де по-
росяті маєш дати». [Як дітей вчили шанувати хліб?] 
Казали, шо не мона хліба дробити і викидати, бо гріх. 
Приучали дітей до такого. [Чи можуть забути хліби-
ну в печі?] Буває таке. Незабудька. Забутий хліб. Його 
не мона їсти, бо дуже будеш забуватися. [...] [У який 
кут печі саджали першу хлібину?] В мене то як пра-
ва рука, от я на ліву сторону саджала. Як-от правою 
рукою, то на ліву сторону. Я  в правій руці тримаю, 
а на ліву саджаю. [Чи можна було заходити до хати, 
коли господиня саджала хліб у піч?] Як порожня ше 
піч, то не пускали. Треба, шоби раньше всадити трош-
ки, шоби порожня піч не була. А  чого  – бо казали, 
шо будеш завше голодна, шо ти будеш гола [бідна], 
не можна так, шоб на порожню піч йти до хати. Як 
пуста, то й гола. Але, вроді, як саджає в піч, то вже 
зсередини защібка є (так-о є ше в старих хатах), защі-
бає, шоб ніхто не йшов. Вже як всадять хліб, тоді вже 
хай йдуть. [Чи можна, щоб піч пуста була?] Нє, дрова 
тре’ шоб були. Колись як в печі палили, обід варили 
в печі, і той обід там тоди далі можна було, а тут же 
ж спереду стоять горнята з борщом, з кашою, з чим. 
Всьо ж стояло в печі. То тепір, то вже ні. [...] [Скільки 
хлібин поміщалося в один ряд?] Три. Бо більших печів 
не було. Може, в кого була яка більша піч, но я знаю, 
шо дев’ять булок влазило добре в піч. Ото першу бул-
ку перехристили, як саджаєш у піч, і всьо. А далі так 
саджали. [...] [Чи можна було різати хліб після заходу 
сонця?] Ми різали. Аякже, вечера вечером, то ж всьо 
равно ж до захода сонця не вечеряли, тілько після за-
хода. [...] Таке кажуть, шо не мона було [перевертати 
хліб сподом догори]. Не полагається так. Він має ле-
жати так, як має бути. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Дівча-
та [на Андрія] пампушки пекли. Клали на лавку і за-
ведут собаку. Кажда позначит свою ту пампушку, чи 
скоро замуж піде. Якшо схватив собака чию першу, то 
та перша замуж піде. З тіста отак-о пекли [пампушки] 
і такі прісні якісь палянички. Ми раз пекли, то ми бра-
ли соду, на кислому молоці такі пампушечки круглень-
кі. Я їден раз їх робила. Пекли [калиту]. Скакали там-
во до теї калати. Якесь таке тісто прісне. Закалатували 
і пекли на сковородці. І воно таке сухе. І тоді вішали 
там-во до балька. І  скакали до неї. Тільки шо хлопці 
скакали – хтіли вкусити. [...] То вже як перед Різдвом 
книші [пекли], то то стопкою там чи чим видушували, 
шоб знак такий був, шо то книш. Перед Різдвом пекли 
книші, то так робили. А тепер ніхто не пече книшів. 
[Книш –] обичний хліб, тілько отакі знаки робили. Ка-
лачі пекли такі і пироги пекли, всьо пекли таке.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Носили вечеру книшами 
до батьків, до кумів. То то вже там три булки треба 
нести і там ше шось до того. На Різдво в нас носили. 
В Галичині, то на Вілію, шо десь несуть.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Що робили із черствими кни-
шами?] Їли. Одсвіжали, грінки робили. Візьмеш хліба 
наріжеш, в молоко обмачаєш. Олію поставити на ско-
вородку на плиті і жарити. [...] Мак терли, тісто рощи-
нєне таке, як на пироги. Тоді розкачується, розмочуєш 
мак і завиваєш той струцень.

http://www.etnolog.org.ua
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уже спечений?] Поставили стакана і в стакан трошки Муже спечений?] Поставили стакана і в стакан трошки 
тіста клали, і води наллют, і так-о ставили там-во на Мтіста клали, і води наллют, і так-о ставили там-во на 
камінцьови. Як вже те тісто підійшло вгору, то кажут, Мкамінцьови. Як вже те тісто підійшло вгору, то кажут, 
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ка ввечері палиться, то під грубкою ставиться, і всьо. 
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ка ввечері палиться, то під грубкою ставиться, і всьо. 
[Якими дровами краще піч напалювати, коли пекти Ф[Якими дровами краще піч напалювати, коли пекти 
хліб?] Грабовими. Я знаю, шо в нас як було: ми нару Фхліб?] Грабовими. Я знаю, шо в нас як було: ми нару- Ф-
баємо, в печі накидаємо, тоді висунемо, кладем під піч Фбаємо, в печі накидаємо, тоді висунемо, кладем під піч 
так-о, під пічкурню тую. І вже як хліб пекти – є сухі Фтак-о, під пічкурню тую. І вже як хліб пекти – є сухі 
дрова. [...] Горить в печі. Вже так розгорнеться по всій Фдрова. [...] Горить в печі. Вже так розгорнеться по всій 
печі жар. Так він вже тоді пригасає, шоб не був такий Фпечі жар. Так він вже тоді пригасає, шоб не був такий 
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Всьо ж стояло в печі. То тепір, то вже ні. [...] [Скільки 
хлібин поміщалося в один ряд?] Три. Бо більших печів 
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хлібин поміщалося в один ряд?] Три. Бо більших печів 
не було. Може, в кого була яка більша піч, но я знаю, Фне було. Може, в кого була яка більша піч, но я знаю, 
шо дев’ять булок влазило добре в піч. Ото першу булФшо дев’ять булок влазило добре в піч. Ото першу бул
ку перехристили, як саджаєш у піч, і всьо. А далі так Фку перехристили, як саджаєш у піч, і всьо. А далі так 
саджали. [...] [Чи можна було різати хліб після заходу Фсаджали. [...] [Чи можна було різати хліб після заходу 
сонця?] Ми різали. Аякже, вечера вечером, то ж всьо Фсонця?] Ми різали. Аякже, вечера вечером, то ж всьо 
равно ж до захода сонця не вечеряли, тілько після заФравно ж до захода сонця не вечеряли, тілько після за
хода. [...] Таке кажуть, шо не мона було [перевертати Фхода. [...] Таке кажуть, шо не мона було [перевертати 
хліб сподом догори]. Не полагається так. Він має леФхліб сподом догори]. Не полагається так. Він має ле
жати так, як має бути. Фжати так, як має бути. 
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пуста, то й гола. Але, вроді, як саджає в піч, то вже 
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бає, шоб ніхто не йшов. Вже як всадять хліб, тоді вже Ебає, шоб ніхто не йшов. Вже як всадять хліб, тоді вже 
хай йдуть. [Чи можна, щоб піч пуста була?] Нє, дрова Ехай йдуть. [Чи можна, щоб піч пуста була?] Нє, дрова Етре’ шоб були. Колись як в печі палили, обід варили Етре’ шоб були. Колись як в печі палили, обід варили 
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хлібин поміщалося в один ряд?] Три. Бо більших печів Ехлібин поміщалося в один ряд?] Три. Бо більших печів 
не було. Може, в кого була яка більша піч, но я знаю, Ене було. Може, в кого була яка більша піч, но я знаю, 
шо дев’ять булок влазило добре в піч. Ото першу булЕшо дев’ять булок влазило добре в піч. Ото першу бул
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як на Середопостя колись пекли, то з  сушенини такі 
вушки робили. А тепер вже не печут, а колись пекли. 
Їх просто на бляхи клали. Так-о розкачували, і такі па-
лянички, і отак-о брали наперехрестя так складали. [...] 
[На Сорок святих] пекли сорок пирогів. [З якою начин-
кою?] Якшо в піст, то така з сушини, як колись сушили, 
і з варенням така. [...] [На Великдень] печут паску. То 
хліб колись пекли, тепер ніхто вже й не пече. Рощиняли 
молоком, били яйця, трошки оливи, трошки якогось 
маргарину добавляли. То вже таке печут файне. З білої, 
файної [муки]. Воно колись казали, шо паска то то є 
таке пісне тісто. Шо з пшеничної муки, але пісне тісто – 
то то є паска. А як печуть ту здобну, то то є бабка. То 
не паска, то бабки. [Чи печуть «мазурки»?] То від пас-
ки берут тіста, замішують. Яйцу виб’ют, цукру, сякого-
такого. І такий получається – видушується шклянкою 
там чи чим. То вони дуже добрі. [«Мазурки»] для себе, 
для сім’ї пекли. Як вже несеш якусь вечеру, то кладеш 
і це – крашанки кладуть і ті мазурки. Носили святити 
[паску]. Їли та й всьо. Як прийшли з свяченою [пас-
кою], то кругом хліва, кругом хати ходили. А я тепер 
не ходила, бо я не можу йти, то й не ходила. По сонцю 
тре’ йти. То кажуть, шо як обійти свяченим, то не буде 
всяка гадость підлазити до хати, до хліва. Корові треба 
[дати паски]. Принесеш ту, шо святила, то обрізали на 
чотири цілушечки такі, потім тре’ дати корові. Свині не 
мона свяченого дати, тілько корові. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [Чи несуть на 
цвинтар хліб?] На Проводи ми найбільше то до церкви 
оддаєм. Хто вже так-о, шо то трохи на цвинтарі. [Що 
із цим хлібом на цвинтарі роблять?] Як то колись, то 
їздила фура, і збирали, і возили, батюшкові. А тепер де 
хочете. При церкві поставив парастасчик, при церкві 
правиться. А  на цвинтарі, як хто хоче то пам’ятника 
святити, то шо, то так само треба поставити пасочку, 
але вони його не берут. То як ходе з кропилом батюш-
ка, то колись таке було, шо грошей не давали батюш-
кам, тілько давали булку хліба і ше й давали, десь як 
хто мав, з пуд зерна. Знаєте, як то колись було, шо гін-
ший батюшка мав землю, а гінший не мав – отак було. 
Тоді зерна давали батюшкові. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Обід [поминальний] то роблять. Як 
мают час, то печут [хліб]. Як колись, то пекли. На столі 
мусить бути [хлібина]. В  стакан чи в чашку всипали 
пшеницю чи шо і тоді свічку ставили. Цілушку клали 
на ту шклянку, і  на вікні вона стояла. То там колись 
то дев’ять днів стояла, а потім носили на могилу. То на 
третій день носили. [...] То то сваталися, то то само со-
бою ідут з хлібом. Аякже ж, без хліба не йдут. Як лю-
дина іде договорюватися, шо вже зговорилися раньше, 
та й йдут з хлібом, то вже ж не заверне. А як є так, шо 
не хотят, то потім вертают хліб. Без хліба не йшли ж на 
весілля: не хліб – калача несли. Бублем таким, зверха 
косичка була. А тепер то вже виробляют косичок, кла-
дут всякі такі рожі. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Пекли [короваї на весілля]. Колись 
пекли самі. Колись же не було заказів таких, як тепер, 
шо всьо заказав, та й коровай спекли, і вже гроші за-
платив. Така форма велика, та й так пекли. Круглий [ко-
ровай.] [Високий коровай?] Ну, як виросте. Було таке, 
шо й з печі не могли витягнути, шо мусили розбирати 
там-о обруча. То тішилися, але вже піч треба змарнува-

ти трохи. [Скільки короваїв пекли на весілля?] Кілько 
хто хтів. Більше кумів, то печут і два короваї, і більше. 
А як їден батько чи мати хрещена, то часом їден коро-
вай та і всьо. [Хрещені батьки самі пекли коровай?] Як 
самі не могли, то хтось пік. Пекти приходили коровай-
ниці. Главне, шоб не була вдова. Шоб були ті, шо ма-
ють чоловіки. Воно ото сусіди. В п’ятницю [на] коро-
вай скликають жінок: «Йдіт мені поможете виробити 
коровай». Вони прийдут, поможут – і то всьо. Ну, обід 
тре’ дати [коровайницям]. [Чи приносили щось коро-
вайниці?] Шось несли: яєць чи чогось там таке. Навіть 
як нема шо, то бутиль молока чи шо там. [У який день 
пекли коровай?] Як в неділю весілля, то пекли, часом, 
в четвер ше. Десь на столі стояв в хресних. В тих, шо пе-
чуть. А коли там ідуть на то весілля, тоді несуть коро-
вай. [У чому розчиняли тісто на коровай?] Колись були 
нецьки такі довгі, а нє, то в мисках таких здорових. Ко-
лись місили тісто в нецьках. Хазяйка рощиняла. Та, шо 
пекла, сама й рощиняла. Молоком рощиняли. А то й дві 
місять. Вдвох місили. Так-о якось врізали кусок тіста, 
як воно має бути, в ту форму, а решта там вже виро-
бляли. А баба Надя колись і сама рощине, і сама замісе, 
тілько покличе, шоб хтось поміг виробити ті гесики. 
Не надбирати [тіста], шоб не розходилися молоді. Ко-
лись, то більше звечера [розчиняли тісто на коровай], 
а нє – то рано рощиняли. В середу рощиняли. Рано ро-
щиняли, воно посходить і буде. Не ввечері, бо скілько 
ж воно сходить, як тісто і дрожджі добрі. Та й до обі-
да ше й виробляли, місили. Були дрожджі за Польщі 
тоже. Тілько треба було їхати до жидів: купити всьо, 
зкупитися (всякі кориці і таке-сяке). [Чи дивилися на 
коровай, коли він був у  печі?] Да. В  печі трошки за-
глядали, подивилися. А потім вже там хто поміг прий-
шов хазяйці, дістала його з печі. [Що означало, якщо 
коровай тріснув або запався?] В житті нехарашо буде. 
Новий пекли. Є так, шо і другий западе. [...] [Чим при-
крашали коровай?] Таку рожу виробляли. Колись чим 
прикрашали: таким деревцем, а то шпарагусом (такий 
вазонок був). Є такі, шо калиною вбирали. От зара’ пе-
чуть в єдній каструлі, в другій каструлі, в третій кастру-
лі і складають наверхи. [...] Я знаю, шо коровай мусить 
бути. Який не є, та мусить бути. Ше короваєць має бути 
такий невеличкий. Як іде десь на весілля, то коровай і 
короваєць, шо то пара. [Що ще пекли?] «Гуски» – коро-
вайницям роздавали. Як ше діти були, то й дітям дава-
ли. Чужим давали, своїм. Які там приходили діти. Як то 
ми були малі, то бігали отам до сусідів: печуть коровай, 
то там завш «гуску» дадут. [...] Певне, на лопаті тій так 
діставали його [коровай] та й вже виносили, та й брали 
там чимось, якимсь рушничком таким чи чим... Як вже 
він трошки схолоне, виймут, то тоді ставили на віко. На 
тому віці несли і на весілля. [...] Хто йде на весілля, то 
всі калачі пекли колись. І не єдно, а два несуть того. От 
запрошують сусідів, там ше кого – йдуть з калачем на 
весілля. [Коли молоді запрошували на весілля,] калачі 
носили. Такі невеличкі калачі пекли на бляхах. 

с. Залісці
Записав А. Зюбровський 2 червня 2010 р.  

у с. Залісці Шумського р-ну Тернопільської обл.  
від Воронюк Домінікії Пилипівни, 1932 р. н.

ХЛІБ [З якого борошна колись пекли хліб?] З житнього. 
З пшеничного також робили посля. Зразу з житнього, 
бо пшениці вже ж колись ше не сіяли. Але то не за меї 
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кам, тілько давали булку хліба і ше й давали, десь як Ікам, тілько давали булку хліба і ше й давали, десь як 
хто мав, з пуд зерна. Знаєте, як то колись було, шо гінІхто мав, з пуд зерна. Знаєте, як то колись було, шо гін
ший батюшка мав землю, а гінший не мав – отак було. Іший батюшка мав землю, а гінший не мав – отак було. 
Тоді зерна давали батюшкові. ІТоді зерна давали батюшкові. 
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святити, то шо, то так само треба поставити пасочку, Мсвятити, то шо, то так само треба поставити пасочку, 
але вони його не берут. То як ходе з кропилом батюшМале вони його не берут. То як ходе з кропилом батюш-М-
ка, то колись таке було, шо грошей не давали батюшМка, то колись таке було, шо грошей не давали батюш-М-
кам, тілько давали булку хліба і ше й давали, десь як Мкам, тілько давали булку хліба і ше й давали, десь як 
хто мав, з пуд зерна. Знаєте, як то колись було, шо гінМхто мав, з пуд зерна. Знаєте, як то колись було, шо гін-М-
ший батюшка мав землю, а гінший не мав – отак було. Мший батюшка мав землю, а гінший не мав – отак було. 
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щиняли, воно посходить і буде. Не ввечері, бо скілько 
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щиняли, воно посходить і буде. Не ввечері, бо скілько 
ж воно сходить, як тісто і дрожджі добрі. Та й до обіФж воно сходить, як тісто і дрожджі добрі. Та й до обі
да ше й виробляли, місили. Були дрожджі за Польщі Фда ше й виробляли, місили. Були дрожджі за Польщі 
тоже. Тілько треба було їхати до жидів: купити всьо, Фтоже. Тілько треба було їхати до жидів: купити всьо, 
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як воно має бути, в ту форму, а решта там вже виро
бляли. А баба Надя колись і сама рощине, і сама замісе, Ебляли. А баба Надя колись і сама рощине, і сама замісе, 
тілько покличе, шоб хтось поміг виробити ті гесики. Етілько покличе, шоб хтось поміг виробити ті гесики. 
Не надбирати [тіста], шоб не розходилися молоді. КоЕНе надбирати [тіста], шоб не розходилися молоді. Ко
лись, то більше звечера [розчиняли тісто на коровай], Елись, то більше звечера [розчиняли тісто на коровай], Еа нє – то рано рощиняли. В середу рощиняли. Рано роЕа нє – то рано рощиняли. В середу рощиняли. Рано ро
щиняли, воно посходить і буде. Не ввечері, бо скілько Ещиняли, воно посходить і буде. Не ввечері, бо скілько 
ж воно сходить, як тісто і дрожджі добрі. Та й до обіЕж воно сходить, як тісто і дрожджі добрі. Та й до обі
да ше й виробляли, місили. Були дрожджі за Польщі Еда ше й виробляли, місили. Були дрожджі за Польщі 
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пам’яті, но я то знаю. Рощиняли житнім, а місили пше-
ничною, тілько разовою, не петльованою. Петльована, 
то така петльована, а разова, то така як житня, мелеть-
ся на єден камінь, не петлюється вона, так як на раз 
мелеться. Петель – то є вальці, і петлюється на валь-
ці, а мелеться, то такий камінь, як жорна колись були, 
і то так меле у млині. А колись на жорнах мололи ше 
і пекли хліб. А жорна – отакі камінці були круглі два, 
і кошичок такий зроблєний. І насипали туди жито чи 
шо. І була така в тому камінці ямка і тичка, і тею тич-
кою крутили, і ото так мололи. [Який хліб корисніший: 
житній чи пшеничний?] Житній. І в печі пікся. Не то 
шо в якихось духовках чи в чому. Він такий ріс гарний 
і такі ті шишки гнав, і такий вкусний був, пахнющий. 
Не такий, як тепер. Але то вже воно всьо минуло, то 
колишнє всьо. На черіні [пекли]. Ніяких формів не 
було, нічого. Листя не підстеляли, підсипали ґрисом 
таким чи мукою тею. І  на лопату (така лопата була 
з ручкою). [Лопату] посипали мукою чи ґрисом. [...] Як 
була война, не було [дріжджів], то варили пасолю. Така 
була пасоля, така на тичках, велика. Варили ту пасолю 
і на тій пасолі сходило, но не так, як на дріжджах. Зве-
чора рощиняли, рано місили, і воно підходило. І зразу, 
ні на чому воно не сходило, тілько на лопату. Ото зі-
йшло в діжці, діжка була дерев’яна така гарна, і в тій 
діжці, не то шо в якій мисці чи в чому там, як тепер, 
ні. Діжка була, мусіла бути в господині діжка така. Ро-
щиняє звечора, рано замісе. Якшо вона вже повна, та 
діжка, виробляє і зразу в піч, і всьо. [...] Господиня вже 
знала, кілько там рощиняти треба, скілько муки там 
всипати мисок, скілько води ділляти. Всьо робилося в 
печі, не було нічого більше. Піч каждий день палили і 
варили страву. І вона така була пахнюща, не така, як 
зара’. [У який день не можна пекти хліб?] В п’ятницю. 
Ніколи господиня, така, шо понімала, то в п’ятницю 
хліба ніхто не пече. А  чо’ не мона, бо то розпинали 
Ісуса Христа, то був такий траурний день.  [...] У гос-
подині хліб не вдавався, якшо вона діжки не гляділа. 
Тісто завжди оставляли в діжці. Згорне на купочку, 
воно собі лежить там, те тісто. І  те тісто розводе. Те 
тісто кисленьке було, рощиняли, і той хліб сходив. На-
віть як і дрожджів не було. Він такий був кисленький 
і дуже вкусний, той хліб, і дуже смачний. Треба було 
глядіти діжку, шоб не зацвіла. [Хто пік хліб?] Господи-
ня. Наприклад, якшо ми були діти, то мати і нас учила. 
В  мене, наприклад, була мати, мала політріт в руках 
[хворіла на поліартрит], то вони не могли місити, то 
нас учили, шоб ми місили, шоб виробляти помагали. 
Одна вигорнула господиня, а та друга мусить помага-
ти, бо та виробляє, а  та лопату тримає і вже саджає. 
Двох треба було. Та й вчили матері дітей. [...] То був та-
кий звичай, така традиція: в піч саджати – перехрести-
ти. От вигорнула, хліб саджати, на лопаті перехрести-
ла, шурнула в піч. І тепер хто тримається такого, то так 
тоже робить. [Скільки хлібин поміщалося в печі?] А то 
як яка піч. Були й менші печі, були й більші. Влазило, 
якшо велика сім’я, дванадцять булок хліба. Но то не 
такі, як тепер. Такі булки були – великі. Три ради, так-о 
більшість було. В нас тут така була піч, шо три булки 
влазило раз і три булки – другий, і три – третій. Дев’ять 
булок, то дуже добре вже так пеклося. А  взагалі-то 
печі разні були: і більші, і менші. [...] Якшо піч добре 
не напалена, то може і потріскати [хліб]. І од муки за-
лежить тоже. Якшо, може, було зерно якесь порощене, 
то, канєшно, не вдавався [хліб]. [Як визначали, що піч 

уже напалена?] А то господиня знала, скілько їй тре-
ба напалити. Буде черінь вже така ясна, не чорна. Бо 
зразу запалит, то чорна черінь, чорне піднебіння теє. 
А як уже нагорить, запалить скраю, а туди посовує, по-
трошку посовує у піч. Піч має бути, шоб була однакова 
ясна, і черінь вже тоже така. Да і тоді саджає. [Cкільки 
разів на тиждень пекли хліб?] А то залежало от сім’ї, 
од душ. Якшо в нас було дванадцять душ в хаті, вони 
на тиждень два рази мусіли пекти. [Де зберігали хліб?] 
Він в нас лежав завжди в коморі. Накривали, може, 
шоб шо не лазило. [...] Як вигорнєна піч, то казали: «Не 
лазьте, дверей не одчиняйте, бо я хліб саджаю». Якшо 
нема ше хліба в печі, [то «гола піч»]. От господиня стає 
до хліба, вигорнула піч. Запирайтеся в хаті і не лазьте 
туди-сюди, не одчиняйте дверей, поки хліба не всаде. 
Піч треба затулювати, якшо не гніте добре, а якшо гні-
те добре, то вже й не затулюють. [...] Завжди закидали 
[полінце в піч], бо воно там сохло. То дуже добре роз-
палювати. Накидає в піч, воно висохне, та й раз, та й 
вже горить. То і тепер така є традиція тоже.  [...] [Чи 
можна було різати хліб увечері?] Якшо хотіли їсти, то 
мусіли різати. [...] В нас казали: «На цілушку, то поці-
лує тебе хлопець (якшо дівчина). На тобі, з’їси цілуш-
ку, то поцілує дівчина тебе». [Як дітей вчили шанувати 
хліб?] Шоб не розкидали, шоб гляділи, а якшо впало, 
шоб підняло, поцілувало хліб. Так дітей вчили батьки, 
які були настоящими християнами, то всьо викону-
вали. А  ті, шо вони не вчили дітей і  самі не научені, 
то вони як приходилося, так і робили. [Що робити з 
крихтами, які залишилися на столі після обіду?] Зібра-
ти та й кинути десь там, відро помийне є, та й кинути, 
шоб на землі не валялось. Так в нас було, така поста-
нова була, шо хліба, борони Боже, шоб шось сказати 
недобре. Якшо упав хліб на землю, чи хтось кинув, то 
піднімали і вже сварили, і казали, шо поцілуй. [...] На 
столі має лежати [хліб]. Як вибрала з печі, то було міс-
це: стілець такий чи лавка. Зверха мастила, крохмаль 
терла, терла барабольку. Крохмаль такий запарувала з 
бараболиної муки. Вийняла з печі, саджає у піч – мас-
тить тим крохмалем. Вийняла з печі, помастила: він 
блищить  – такий рум’яний, гарний. [Як визначали, 
що хліб уже готовий?] Господині знали. Годинів тих не 
було. Якось знали, коли він спечений. Чи то там пів-
тори години він мав пектися. То вже пора, вроді, поди-
вились – вже погнітився, вже там якесь мале хлібеня, 
може, було – вийняла, вже підпеклися, то вже знає, шо 
вже ше трошки, та й вже буде всьой готовий. 

ПОСУД, НАЧИННЯ Піч була не цегляна, а набита камін-
цями, глиною виліплєна, рівненька, гарненька. Вигор-
не коцюбою і туди, й вийме, то такий гарний [хліб] вже 
виходив. Тепер такого не вміют і не печут. [Що таке 
коцюба?] Отаке-во, як мотика. Така коцюба. А лопата 
була така, отаке-во держало. І так якось зроблєна, шо 
та булка хліба туди виробляється. Не заглиблена, плос-
ка просто. Дубова [діжка]. Вона гарна була така. Якшо 
сім’я була велика, то і була більша діжка. А якшо вели-
ка діжка, а мала сім’я – менше рощиняли. [...] Клепки. 
І зверху ше була кришка така, закривалася вона [діж-
ка]. Були такі люди, шо робили [діжки]. [...] Цебрики 
були колись. Тепер в чому там товчуть ту бараболю? 
То були такі цебрики. Діжки завжди на капусту. То в 
нас було в  селі, в  Антонівцях, були такі дядьки: там 
ліс, і вони там робили і цебрики, і діжки, всьо робили. 
І сир колись клали кислий, то така була діжчина, то за-
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Тісто завжди оставляли в діжці. Згорне на купочку, 
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Тісто завжди оставляли в діжці. Згорне на купочку, 
воно собі лежить там, те тісто. І  те тісто розводе. Те Івоно собі лежить там, те тісто. І  те тісто розводе. Те 
тісто кисленьке було, рощиняли, і той хліб сходив. НаІтісто кисленьке було, рощиняли, і той хліб сходив. На
віть як і дрожджів не було. Він такий був кисленький Івіть як і дрожджів не було. Він такий був кисленький 
і дуже вкусний, той хліб, і дуже смачний. Треба було Іі дуже вкусний, той хліб, і дуже смачний. Треба було 
глядіти діжку, шоб не зацвіла. [Хто пік хліб?] ГосподиІглядіти діжку, шоб не зацвіла. [Хто пік хліб?] Господи
ня. Наприклад, якшо ми були діти, то мати і нас учила. Іня. Наприклад, якшо ми були діти, то мати і нас учила. 
В  мене, наприклад, була мати, мала політріт в руках ІВ  мене, наприклад, була мати, мала політріт в руках 
[хворіла на поліартрит], то вони не могли місити, то І[хворіла на поліартрит], то вони не могли місити, то 
нас учили, шоб ми місили, шоб виробляти помагали. Інас учили, шоб ми місили, шоб виробляти помагали. 
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всипати мисок, скілько води ділляти. Всьо робилося в 
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всипати мисок, скілько води ділляти. Всьо робилося в 
печі, не було нічого більше. Піч каждий день палили і 
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печі, не було нічого більше. Піч каждий день палили і 
варили страву. І вона така була пахнюща, не така, як 

М
варили страву. І вона така була пахнюща, не така, як 
зара’. [У який день не можна пекти хліб?] В п’ятницю. 
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зара’. [У який день не можна пекти хліб?] В п’ятницю. 
Ніколи господиня, така, шо понімала, то в п’ятницю 
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Ніколи господиня, така, шо понімала, то в п’ятницю 
хліба ніхто не пече. А  чо’ не мона, бо то розпинали 

М
хліба ніхто не пече. А  чо’ не мона, бо то розпинали 
Ісуса Христа, то був такий траурний день.  [...] У госМІсуса Христа, то був такий траурний день.  [...] У гос-М-
подині хліб не вдавався, якшо вона діжки не гляділа. Мподині хліб не вдавався, якшо вона діжки не гляділа. 
Тісто завжди оставляли в діжці. Згорне на купочку, МТісто завжди оставляли в діжці. Згорне на купочку, 
воно собі лежить там, те тісто. І  те тісто розводе. Те Мвоно собі лежить там, те тісто. І  те тісто розводе. Те 
тісто кисленьке було, рощиняли, і той хліб сходив. НаМтісто кисленьке було, рощиняли, і той хліб сходив. На
віть як і дрожджів не було. Він такий був кисленький Мвіть як і дрожджів не було. Він такий був кисленький 
і дуже вкусний, той хліб, і дуже смачний. Треба було Мі дуже вкусний, той хліб, і дуже смачний. Треба було 
глядіти діжку, шоб не зацвіла. [Хто пік хліб?] ГосподиМглядіти діжку, шоб не зацвіла. [Хто пік хліб?] Господи
ня. Наприклад, якшо ми були діти, то мати і нас учила. Мня. Наприклад, якшо ми були діти, то мати і нас учила. 
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діжці, не то шо в якій мисці чи в чому там, як тепер, 

Ф
діжці, не то шо в якій мисці чи в чому там, як тепер, 
ні. Діжка була, мусіла бути в господині діжка така. Ро

Ф
ні. Діжка була, мусіла бути в господині діжка така. Ро-

Ф
-

щиняє звечора, рано замісе. Якшо вона вже повна, та Фщиняє звечора, рано замісе. Якшо вона вже повна, та 
діжка, виробляє і зразу в піч, і всьо. [...] Господиня вже Фдіжка, виробляє і зразу в піч, і всьо. [...] Господиня вже 
знала, кілько там рощиняти треба, скілько муки там Фзнала, кілько там рощиняти треба, скілько муки там 
всипати мисок, скілько води ділляти. Всьо робилося в Фвсипати мисок, скілько води ділляти. Всьо робилося в 
печі, не було нічого більше. Піч каждий день палили і Фпечі, не було нічого більше. Піч каждий день палили і 
варили страву. І вона така була пахнюща, не така, як Фварили страву. І вона така була пахнюща, не така, як 
зара’. [У який день не можна пекти хліб?] В п’ятницю. Фзара’. [У який день не можна пекти хліб?] В п’ятницю. 

лує тебе хлопець (якшо дівчина). На тобі, з’їси цілуш
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лує тебе хлопець (якшо дівчина). На тобі, з’їси цілуш
ку, то поцілує дівчина тебе». [Як дітей вчили шанувати 
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ку, то поцілує дівчина тебе». [Як дітей вчили шанувати 
хліб?] Шоб не розкидали, шоб гляділи, а якшо впало, 

Ф
хліб?] Шоб не розкидали, шоб гляділи, а якшо впало, 
шоб підняло, поцілувало хліб. Так дітей вчили батьки, 

Ф
шоб підняло, поцілувало хліб. Так дітей вчили батьки, 
які були настоящими християнами, то всьо викону

Ф
які були настоящими християнами, то всьо викону
вали. А  ті, шо вони не вчили дітей і  самі не научені, Фвали. А  ті, шо вони не вчили дітей і  самі не научені, 
то вони як приходилося, так і робили. [Що робити з Фто вони як приходилося, так і робили. [Що робити з 
крихтами, які залишилися на столі після обіду?] ЗібраФкрихтами, які залишилися на столі після обіду?] Зібра
ти та й кинути десь там, відро помийне є, та й кинути, Фти та й кинути десь там, відро помийне є, та й кинути, 
шоб на землі не валялось. Так в нас було, така постаФшоб на землі не валялось. Так в нас було, така поста
нова була, шо хліба, борони Боже, шоб шось сказати Фнова була, шо хліба, борони Боже, шоб шось сказати 
недобре. Якшо упав хліб на землю, чи хтось кинув, то Фнедобре. Якшо упав хліб на землю, чи хтось кинув, то 
піднімали і вже сварили, і казали, шо поцілуй. [...] На Фпіднімали і вже сварили, і казали, шо поцілуй. [...] На 
столі має лежати [хліб]. Як вибрала з печі, то було місФстолі має лежати [хліб]. Як вибрала з печі, то було міс
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[полінце в піч], бо воно там сохло. То дуже добре роз
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[полінце в піч], бо воно там сохло. То дуже добре роз
палювати. Накидає в піч, воно висохне, та й раз, та й 

Е
палювати. Накидає в піч, воно висохне, та й раз, та й 
вже горить. То і тепер така є традиція тоже.  [...] [Чи 

Е
вже горить. То і тепер така є традиція тоже.  [...] [Чи 
можна було різати хліб увечері?] Якшо хотіли їсти, то Еможна було різати хліб увечері?] Якшо хотіли їсти, то 
мусіли різати. [...] В нас казали: «На цілушку, то поціЕмусіли різати. [...] В нас казали: «На цілушку, то поці
лує тебе хлопець (якшо дівчина). На тобі, з’їси цілушЕлує тебе хлопець (якшо дівчина). На тобі, з’їси цілуш
ку, то поцілує дівчина тебе». [Як дітей вчили шанувати Еку, то поцілує дівчина тебе». [Як дітей вчили шанувати Ехліб?] Шоб не розкидали, шоб гляділи, а якшо впало, Ехліб?] Шоб не розкидали, шоб гляділи, а якшо впало, 
шоб підняло, поцілувало хліб. Так дітей вчили батьки, Ешоб підняло, поцілувало хліб. Так дітей вчили батьки, 
які були настоящими християнами, то всьо виконуЕякі були настоящими християнами, то всьо викону
вали. А  ті, шо вони не вчили дітей і  самі не научені, Евали. А  ті, шо вони не вчили дітей і  самі не научені, 
то вони як приходилося, так і робили. [Що робити з Ето вони як приходилося, так і робили. [Що робити з 
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казували і купляли. [...] То такий звичай був, шо якшо 
град ішов, то виносили коцюбу і лопату наохрест на 
поріг. Так поклали на землі чи на порозі. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Пекли колись самі [коровай], а зара’ 
вже заказуют. Була така традиція, якшо весілля, у чет-
вер збираються жінки і роблять коровай. Пекли собі 
сами в  печі. То були коровайниці. Такі молоді, гарні. 
Я  сама ше ходила на ті короваї за ту коровайницю. 
І вже тих жінок угощають, дають їм могорич. Коровай 
спікся. [...] [Чи приносили щось коровайниці?] Хто мав 
там шо: яйця, шо де так-о несли. [Чи могло бути весілля 
без короваю?] Нє, такого не могло бути. Який би він не 
був: чи він вдалий... А вдаватися, то не вдавався – разні 
було. Казали, шо таке життя неважне буде, якшо коро-
вай запав. [...] [Хто розчиняв тісто на коровай?] Така, 
шоб мала чоловіка, шоб вдова не рощиняла і не місила. 
Шоб вона мала чоловіка, шоб вона настояща була жін-
ка замужня. А якшо розвідниця чи вдовиця, то таких 
не допускали до короваю. [...] На столі мав стояти [ко-
ровай]. [Коровай випікали на черені?] Нє, не на черіні. 
Була форма така. [Чи чоловік вимітав піч?] А, то-то по-
мело, то співали. З просяної соломи. В мене ше є топі-
ро помело. Піч є і помело, і хліб як треба, то печу. [...] 
«Пташки» тілько пекли, як перед весіллям, то «гуски» 
пекли і дітям роздавали. Пекли з того тіста, де рощи-
няють на коровай. То було оставляли тіста чи, може, 
окремо рощиняли на ті «гуски». Напече цілий фар-
тух, дітей повний двір найде, бо то знають, шо «гуски» 
будуть роздавати. Калачі пекли, то ходили на весілля 
просити. Продовгуваті, з  кісочкою. Кісочка сплетєна, 
зверху положена. [Чи прикрашали коровай квітами?] 
Тепер роблять з цукру, там виробляють на той коровай, 
а  то просто убирали калиною, барвінком. Всьо таке 
своюрідне, не було ніяких тих фокусів. Калина, якшо є 
калина червона, от уже восени чи зимою. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Чи 
пекли щось на Середопістя?] Були в такий день, «хрес-
тики» називались, то пекли. На Сорок святих пекли 
сорок пирогів. А «хрестики» робили, то розкачували 
таку паляницю [розміром з долоню], і  отут загнула, 
і  звідси загнула, і  вийшов такий «хрест». Рощиняли 
так, як на пироги. [Яка була начинка?] Сушина була, 
мелята з цукром. Як не було цукру, то бураки цукрові 
були. Бураки насушать, натрут та й з тими бураками. 
Колись насушат тих бураків, не було цукру, їмо, а трі-
щать ті бураки, натруть на тертку, насушать.

с. Літовище
Записав А. Зюбровський 4 червня 2010 р.  

у с. Літовище Шумського р-ну Тернопільської обл.  
від Слив’юк Галини Антонівни, 1933 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Перед весіллям [пекли коровай]. 
В четвер можна пекти. В п’ятницю колись не дуже хо-
тіли пекти, бо то є п’ятниця. І зара’ люди так, шо бага-
то не печут: хліба не печут. Шось таке. Бо п’ятниця, то, 
кажуть, шо вона мучениця.

ХЛІБ З  житньої [муки пекли хліб]. Житня тільки була. 
З житнього тіста пекли колись. Пшениця де там була?! 
Береш тісто. Іно тісто [з попереднього замісу – замість 
дріжджів]. І хліб був пухкий і добрий. І печеш. Тепер 
на дріжджах не можна такого спекти. [...] Діжки були 
дерев’яні. І в тій діжці оставляли тісто, і  воно зоста-

ється там, стоїт – коли я там маю (за тиждень) пекти. 
Я бігом намочила його, те тісто, чуть муки. Воно трош-
ки там підійшло, побухтіло. У  печі пекли, на черені, 
той хліб. Нічого не підстеляли, тільки так-о згорнули. 
Тілько підстеляли, як пекли ми малаї. Малаї пекли: то 
ото з капусти листка взяли, а взяли черешень нарвали, 
взяли муки, кислого молока  – заколотили. Черешень 
насипе, трошки цукру, солі – перемішали. І бере вона 
листок (в  печі палилось) і  в  піч. Получаються малаї. 
І добрі тоже їсти. [...] Як маю завтра пекти хліб, то вже 
сьодня розводила. То ше саме тісто тілько. А тоді вже 
підколочували. То то ми сьогодні, я  ото зара’ десь в 
обід підколочую тісто, а завтра вже буду пекти. Треба 
його місити, шоб муки не було видно. [Якими дровами 
краще палити піч, коли хліб пекти?] Дерево саме луч-
че – граб. Дрова грабові. Я і зара’, як в печі печу хліб, 
то я грабові шукаю, шоб грабові були. [Як визначали, 
що піч уже напалена?] Зара’ чорна піч, а як запалиш, 
як вигортаєш, піч робиться біла вже. То ше як яка піч, 
яка цегла. Я не дуже шмат палю. Вже мені видно, то я 
вже так чекаю, шоб трошки пригасло воно, добре шоб 
пригасло. А  тоді беру вигортаю, саджаю в  піч. Бо як 
його занадто випалиш, всадиш, то хліб буде горіти, 
а так – ні. [...] [Як довго випікався хліб?] Тре’ півтора 
часа шоб сидів. А  як великий, то може бути більше. 
А так я півтора часа тримаю в печі.  [...] Як саджаю в 
піч, поглядаю, затуляю затулою, дивлюся: як вже креп-
ко палит, я прийняла цю затулу. І він так собі сидит. 
А на часи дивлюся: ага, значит півтора часа, і я вже ви-
ймаю його. Десь може якийсь менший бути, я ше ви-
йму, як якийсь менший (десь чомусь менше тіста ли-
шилось). То вже взяла цибулю, ше нашурую той хліб. 
Зашурую  – добрий дуже хліб. Це колись мили його, 
а тепер не миють. Як в піч саджаю, то водою перегла-
джую, а  як виймаю з п’єца, то я олією помащу, шоб 
блищав. Замісили, перехрестили і поставили. І як бере 
виробляти, знов перехрестили. І тоді виробляємо. От я 
зара’ виробляю (я в бачкові беру), я вишкрабала те тіс-
то – і в літровий слоїчок відставила собі тіста. І на дру-
гий раз маю того тіста. Саджаєм у піч – хрестим. То і 
зара’ печут. Но люди вже тепер печут в духовках, а я не 
печу, бо я не маю теї духовки. [У який кут печі саджали 
першу хлібину?] Я під праву саджаю. В перший куток 
саджаю. Я саджаю так підрад. [...] [Чим мастили хліб, 
коли витягали з печі?] Водою тілько. Колись, як хоті-
ли, шоб дуже гарний був хліб, лишали крохмаль. То 
крохмаль де в нас був?! Не було. Тре’ бараболю стерти, 
процідити. І там буде отой крохмаль. То водою гара-
чою запарити. Він такий слузький, напрімер, як то ки-
сіль. І тоді помащували хліб. [Чи міг хліб не вдатися?] 
Мені як не вдається хліб, то то значить тісто шось не-
добре, шо воно не вдається. То тоже не дуже добре, як 
не вдається той хліб. Другу діжку берут, шоб той хліб 
вдавався. Але то дуже тре’ остерігати. Кажут: «А ти в 
п’ятницю, може, пекла? То не печи!». [...] Не купляли 
теї діжки. Так грошей кругом треба, де ті гроші набе-
решся було. Ту берегли діжку. А зара’ то вже в бачках 
навчилися пекти. А ото капусту я ше квашу. І ше зара’ 
в нас печут, от де ми заказуєм коровай. Я сама заказу-
вала тепер. І за коровайом нам треба їхати, і ми криш-
ку з тої діжки... В людей діжок нема, а кришки ше є. 
«Віко» кажут на нього. Я сама йду позичаю і застеляю 
пілкою новою. [Що казали, коли хліб у печі потріскав-
ся?] То коли погано випалили, то коли він висходити 
не міг, то через те він міг тріскатися. То не напалєна піч 
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тики» називались, то пекли. На Сорок святих пекли 

І
тики» називались, то пекли. На Сорок святих пекли 
сорок пирогів. А «хрестики» робили, то розкачували Ісорок пирогів. А «хрестики» робили, то розкачували 
таку паляницю [розміром з долоню], і  отут загнула, Ітаку паляницю [розміром з долоню], і  отут загнула, 
і  звідси загнула, і  вийшов такий «хрест». Рощиняли Іі  звідси загнула, і  вийшов такий «хрест». Рощиняли 
так, як на пироги. [Яка була начинка?] Сушина була, Ітак, як на пироги. [Яка була начинка?] Сушина була, 
мелята з цукром. Як не було цукру, то бураки цукрові Імелята з цукром. Як не було цукру, то бураки цукрові 
були. Бураки насушать, натрут та й з тими бураками. Ібули. Бураки насушать, натрут та й з тими бураками. 
Колись насушат тих бураків, не було цукру, їмо, а тріІКолись насушат тих бураків, не було цукру, їмо, а трі
щать ті бураки, натруть на тертку, насушать.Іщать ті бураки, натруть на тертку, насушать.
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просити. Продовгуваті, з  кісочкою. Кісочка сплетєна, 
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просити. Продовгуваті, з  кісочкою. Кісочка сплетєна, 
зверху положена. [Чи прикрашали коровай квітами?] 
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зверху положена. [Чи прикрашали коровай квітами?] 
Тепер роблять з цукру, там виробляють на той коровай, 
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Тепер роблять з цукру, там виробляють на той коровай, 
а  то просто убирали калиною, барвінком. Всьо таке 
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а  то просто убирали калиною, барвінком. Всьо таке 
своюрідне, не було ніяких тих фокусів. Калина, якшо є 
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своюрідне, не було ніяких тих фокусів. Калина, якшо є 
калина червона, от уже восени чи зимою. 
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калина червона, от уже восени чи зимою. 

Н МНД МДАР МАРН МНОГМОГО ЦИКЛУМО ЦИКЛУ [Чи М[Чи 
ли щось на Середопістя?] Були в такий день, «хресМли щось на Середопістя?] Були в такий день, «хрес-М-

тики» називались, то пекли. На Сорок святих пекли Мтики» називались, то пекли. На Сорок святих пекли 
сорок пирогів. А «хрестики» робили, то розкачували Мсорок пирогів. А «хрестики» робили, то розкачували 
таку паляницю [розміром з долоню], і  отут загнула, Мтаку паляницю [розміром з долоню], і  отут загнула, 
і  звідси загнула, і  вийшов такий «хрест». Рощиняли Мі  звідси загнула, і  вийшов такий «хрест». Рощиняли 
так, як на пироги. [Яка була начинка?] Сушина була, Мтак, як на пироги. [Яка була начинка?] Сушина була, 
мелята з цукром. Як не було цукру, то бураки цукрові Ммелята з цукром. Як не було цукру, то бураки цукрові 
були. Бураки насушать, натрут та й з тими бураками. Мбули. Бураки насушать, натрут та й з тими бураками. 

блищав. Замісили, перехрестили і поставили. І як бере 
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блищав. Замісили, перехрестили і поставили. І як бере 
виробляти, знов перехрестили. І тоді виробляємо. От я Мвиробляти, знов перехрестили. І тоді виробляємо. От я 
зара’ виробляю (я в бачкові беру), я вишкрабала те тісМзара’ виробляю (я в бачкові беру), я вишкрабала те тіс
то – і в літровий слоїчок відставила собі тіста. І на друМто – і в літровий слоїчок відставила собі тіста. І на дру
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окремо рощиняли на ті «гуски». Напече цілий фар
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окремо рощиняли на ті «гуски». Напече цілий фар-
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тух, дітей повний двір найде, бо то знають, шо «гуски» Фтух, дітей повний двір найде, бо то знають, шо «гуски» 
будуть роздавати. Калачі пекли, то ходили на весілля Фбудуть роздавати. Калачі пекли, то ходили на весілля 
просити. Продовгуваті, з  кісочкою. Кісочка сплетєна, Фпросити. Продовгуваті, з  кісочкою. Кісочка сплетєна, 
зверху положена. [Чи прикрашали коровай квітами?] Фзверху положена. [Чи прикрашали коровай квітами?] Ф

його занадто випалиш, всадиш, то хліб буде горіти, 

Ф
його занадто випалиш, всадиш, то хліб буде горіти, 
а так – ні. [...] [Як довго випікався хліб?] Тре’ півтора 

Ф
а так – ні. [...] [Як довго випікався хліб?] Тре’ півтора 
часа шоб сидів. А  як великий, то може бути більше. 
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часа шоб сидів. А  як великий, то може бути більше. 
А так я півтора часа тримаю в печі.  [...] Як саджаю в 

Ф
А так я півтора часа тримаю в печі.  [...] Як саджаю в 
піч, поглядаю, затуляю затулою, дивлюся: як вже креп

Ф
піч, поглядаю, затуляю затулою, дивлюся: як вже креп
ко палит, я прийняла цю затулу. І він так собі сидит. Фко палит, я прийняла цю затулу. І він так собі сидит. 
А на часи дивлюся: ага, значит півтора часа, і я вже виФА на часи дивлюся: ага, значит півтора часа, і я вже ви
ймаю його. Десь може якийсь менший бути, я ше виФймаю його. Десь може якийсь менший бути, я ше ви
йму, як якийсь менший (десь чомусь менше тіста лиФйму, як якийсь менший (десь чомусь менше тіста ли
шилось). То вже взяла цибулю, ше нашурую той хліб. Фшилось). То вже взяла цибулю, ше нашурую той хліб. 
Зашурую  – добрий дуже хліб. Це колись мили його, ФЗашурую  – добрий дуже хліб. Це колись мили його, 
а тепер не миють. Як в піч саджаю, то водою переглаФа тепер не миють. Як в піч саджаю, то водою перегла
джую, а  як виймаю з п’єца, то я олією помащу, шоб Фджую, а  як виймаю з п’єца, то я олією помащу, шоб 
блищав. Замісили, перехрестили і поставили. І як бере Фблищав. Замісили, перехрестили і поставили. І як бере 
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що піч уже напалена?] Зара’ чорна піч, а як запалиш, 

Е
що піч уже напалена?] Зара’ чорна піч, а як запалиш, 
як вигортаєш, піч робиться біла вже. То ше як яка піч, 

Е
як вигортаєш, піч робиться біла вже. То ше як яка піч, 
яка цегла. Я не дуже шмат палю. Вже мені видно, то я 

Е
яка цегла. Я не дуже шмат палю. Вже мені видно, то я 
вже так чекаю, шоб трошки пригасло воно, добре шоб Евже так чекаю, шоб трошки пригасло воно, добре шоб Епригасло. А  тоді беру вигортаю, саджаю в  піч. Бо як Епригасло. А  тоді беру вигортаю, саджаю в  піч. Бо як 
його занадто випалиш, всадиш, то хліб буде горіти, Ейого занадто випалиш, всадиш, то хліб буде горіти, 
а так – ні. [...] [Як довго випікався хліб?] Тре’ півтора Еа так – ні. [...] [Як довго випікався хліб?] Тре’ півтора 
часа шоб сидів. А  як великий, то може бути більше. Ечаса шоб сидів. А  як великий, то може бути більше. 
А так я півтора часа тримаю в печі.  [...] Як саджаю в ЕА так я півтора часа тримаю в печі.  [...] Як саджаю в 
піч, поглядаю, затуляю затулою, дивлюся: як вже крепЕпіч, поглядаю, затуляю затулою, дивлюся: як вже креп
ко палит, я прийняла цю затулу. І він так собі сидит. Еко палит, я прийняла цю затулу. І він так собі сидит. 
А на часи дивлюся: ага, значит півтора часа, і я вже виЕА на часи дивлюся: ага, значит півтора часа, і я вже ви
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і шось недобре. А як вже паску печеш, то вобше не тре-
ба стукати. То вже шоб тихо-тихо було. А так вже сядає 
та паска – вона делікатна дуже. [Чи можна заходити до 
хати, коли господиня саджає хліб у піч?] Як ти не зна-
єш, як вже ввійшов, то вже ж не буде тебе вигоняти 
з хати. Але тоді шоб ніхто не йшов до хати вже. На голу 
піч тоже паршиво, як зайдеш. Ну, гола, як я вигорнула, 
а ше не всадила, а  ти заходиш. То «гола піч» назива-
ли. [...] [Коли хліб витягли, то] дрова кидали туди. 

ПОСУД, НАЧИННЯ Коцюба така. Коцюбою вигортає з 
п’єца, а лопатою саджає в піч. Виносят надвір і напе-
рехрестя кладут, як іде град. То воно розгоне.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Колись хотіли ми їсти, ми вби-
рали червоні бураки. В хаті така діжка дерев’яна. В ту 
діжку накидали тих бураків, капусти. Не головки, 
тілько такі, шоб була м’яка. Перерізали і тоже туда. 
Солі туда насипали і більш нічого. І заливали водою. 
І ті бураки вкисали. І ми ото зімою виймаєм того бу-
рака, і тремо, і варим борщ. Варим борщ з того кадуба 
і ше теї юшки виллємо. І їли. 

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Ой, голод був. Я ро-
дилася в той голод, я голод знаю. Я була одна у мами. 
Через те шо тато був в армії, то нам двом було легше. 
То вони брали колись в ступах товкли пшоно. Про-
со товкли. Шо бачили, таке-во шукали, шоб де спекти 
якого підпалка. Я не просила сала, а казала: «Коб хоть 
солі дали до бараболі». Хліба не просила, бо його не 
було, а солі хотіла хоть до бараболі.

с. Обич
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у с. Обич Шумського р-ну Тернопільської обл.  
від Гаврилюк Віри Прокопівни, 1929 р. н.

ХЛІБ [З якої муки колись пекли хліб?] З якої трапляло-
ся: і з ґрису, і з чого хочете було. Житній пекли. Жито 
мололи і житній хліб пекли в печі. Пшеничне – пироги, 
на велике свято. В діжці тісто. Печуть хліб, то в діжці 
кідають житнього того тіста, і воно там зберігається, 
посолять його. Як їм треба, то вони беруть того тіста 
трохи, підколочують раньше його. Воно ше бухтить. 
І так перебивалися. А дрожджей, то магазин був, то то 
деко єдно підуть куплять. Знаєте, шо то деко там: грам 
чи шо? [10  грамів?] Да. Іди купи деко дрожджів. То 
вже як біле пекли. А на хліб то тісто те держали в діж-
ках. [...] В п’ятницю не пекли, в неділю не пекли, в ве-
ликі свята не пекли [хліб]. Бо п’ятниця, середа – Спасі-
тєля розпинали. В середу розп’яли, а в п’ятницю зняли 
його. [...] [Тісто на хліб розчиняли] звечора. І навіть за 
дня робили – «підмолоть» називалася. Підколочують 
тепленькою водою, посолять і робили. І  почне тісто 
теє ше бухтіти. І  тоді на ніч таке рощиняють, а рано 
вже встають і печуть. Є  лопата, є  коцюба, є  все  – до 
печі. [...] [Як визначали, що хліб уже можна витягати 
з печі?] А воно загнітиться. То ше, правда, тісто кидали 
на воду. Як вже тісто зроблять, в миску кинуть. Як воно 
вже піднялося, то спікся хліб. По ньому видно було: він 
більше загнітиться. Коцюбою рушать його, і воно вже 
чути, шо булка легша, як випечете. То ж житнє.  [...] 
Рощинили: «В ім’я Отця, Сина і Святого Духа, амінь. 
Господи, допоможи щасливенько спекти хліба». Діжку 
хрестили. Виробила булку хліба – саджаєш. Ложиш на 
лопату: «В ім’я Отца і Сина і Святого Духа, амінь», – 

в  піч шурнула першу булку, перехрестила. Аякже, 
всьо хрищене було. [Чи міг хліб не вдатися?] Видно 
було: як воно збухтіло, як воно зійшло, то чо’ він не 
получиться. Виробляють на руках його і ложать. При-
трушують мукою лопату. Я мала була, то завсіди: «Іди 
притрушувати лопату!». Жито мелєне, житній хліб. Як 
ото те все було, потім то вже стало пшеничне. А то й 
ґрис добавляли і все. [...] Прамо в піч саджали першу 
булку: чи в той, чи в той кут. А тоді три булки поруч. 
Як хто яку піч робив, але то так більш-менш три бул-
ки. Посадили одну, посадили другу, а  тоді третю по-
середині. І так дальше – зо три ряди так. Дев’ять булок, 
в  когось дванадцять навіть [поміщалося в  печі].  [...] 
Так старалися, шоб [у свято] не пекти. Ну, великі свя-
та – дванадцять свят є на рік. Но то в такі великі свята 
не пекли. [Що робили з хлібом, коли витягали з печі?] 
З  бараболі робили крохмаль. Бараболі натремо, його 
оддушити треба. Зсядеться крохмаль. Той крохмаль 
взяли в миску, холодною водою розвели і кип’ятком 
залляли, зробили крохмаль. І тим теплим крохмальом 
всі булочки мастити. І  дуже хліб той гарний робив-
ся – не черствів і гарний вид мав. Гарячий з печі ви-
тягали і старалися тим крохмалем. [...] [Хто з родини 
пік хліб?] Господиня. Я сирота була, то в мене сестра 
пекла. А мама, то мама. «Господиня» називалася вона у 
хаті. І невістка пекла, і дочки пекли всі. [...] Його [хліб] 
коцюбою рушають, з кута начинають. «Треба повору-
шити, – каже, – хліб». Трошки посунула ту булочку: а ті 
сюда, а ті сюда. І так хліб поворушили, кажуть. Як за-
чепе, підваже, шо перекинеться, то шо ж. [...] Не можна 
було одчиняти двері, шоб не стукати, [коли господиня 
саджала хліб у піч], бо сяде булка. Як стукнеш дверима, 
то може він присісти, булка може присісти. То тілько 
причини. [Де зберігали спечений хліб?] Не в хаті, то 
в комору виносили. Ножем тре’ хліб обшкрабати. То 
вже тато в нас завсіди, мами не було. Тато стають коло 
стола і обшкрябують тую муку, і обрізують, може, де 
в попіл торкнувся. Шоб він захолонув, і  то в коморі, 
може, скриня яка де є. То так зберігали, бо він же ж не 
зацвітав. То житній, то він же ж так не зацвітав. А сем’ї 
було: нас п’ятеро дітей було. А  в кожній хаті було 
п’ятеро дітей. То сім’я – треба було. А не було ж більше 
нічого, то не було магазина. [Чи часто пекли хліб?] Пік, 
коли треба було. Чи на три дня, чи на два дня. Яка в 
кого сім’я. [Чи пекли перепічки?] Пекли. З того само-
го тіста брали, пампушечки робили, ше поки хліб пе-
четься, то в піч суну, спечут і вже напечут пампушечок 
таких. Підколочували те саме тісто, і поводе пляшкою, 
і на сковородку. [Чи могла господиня забути хлібину 
в печі?] Бувало таке. «Забудько» казали. Але все одно, 
як не було, то з’їли і її. Як нема хліба, як сім’я, як діти 
малі, то не викидали собакам  її.  [...] Тре’ дров кінути 
в піч, шоб не була гола піч. Ну, бо вже нічого нема: ні 
жару, ні хліба, нічого нема  – то так кидали полінце 
в піч. [...] Часом як хрестять [хліб], то ножем. А в нас 
не було такого: рукою перехрестила, хрест наложила 
і всьо. А ножем – робили люди. В нас не було такого, 
в  нас тато запрещали таке-во шось. Хрестити то так 
навчили. [...] На столі [лежав хліб]. Так як от на свято, 
то на углі. На углі клали там книша того. То як на Різд-
во книша того, шо кєлішки робили. [Що робили із цві-
лим хлібом?] Десь оддавали: чи якась тварина була, чи 
собакам. Обрізували та й всьо, чого ж викидати. Але 
так старалися, шоб вона вже не зацвіла, доглядали. [...] 
Який хочеш хліб їли: і теплий, і холодний, і грінки грі-
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ли. Як зачерствіє, то на цілу булку ріжуть скибку і на-
мащують, якшо є, то часником чи голивою, в печі став-
ляють так, шоб вона загнітилася, чи й так десь так-во, 
чи коло плити ставлять. То звалося «грінки». [Хто з ро-
дини різав хліб?] Насамперед батько так начинав. Як 
приходиться. Взяв от булку хліба в руки, перехрестив 
і почав різати. Шо там казали: «На тобі цілушку, бо ти 
будеш цілуватися з хлопцями». Такі от приказки були. 
Називалась «цілушка». [На яке свято не можна різа-
ти хліб?] На Усікновеніє. Таке свято. Різали, але старі 
вже казали, шоб не різати на Усікновеніє, бо то Іванові 
Хрестітєлю голову одрізали.  [...] [Що треба зробити, 
коли хліб упав додолу?] Підняти і поцілувати. [Сказа-
ти:] «Господи, прости мені». [Що робили з крихтами, 
які залишилися на столі?] Чистенько стерти треба да 
й десь вкинути в належне місце: чи котам, чи кудись, 
чи помийки якісь були. [Чи знаєте легенди про хліб?] 
Господь все создав же ж, де ж взявся хліб. Господом все 
создано. [Чи можна було недоїсти один шматочок хлі-
ба і взяти інший?] Не можна так, то жадно так, вроді. 
[Як вчили дітей шанувати хліб?] То-то шоб не кидати, 
шоб поцілувати, чи він впав, чи шо. Як була після го-
лодовка, то кульки ліпили і де хотіли забавлятися, то 
кидали, молодьож де була, собі забавку таку. Той каже: 
«Скілько за тею кульочкою хліба людей померло, раді 
того хліба, шо його не було. А ти кидаєшся, хлібом на-
кидаєш». То дуже забороняли. [...] Те тісто, шо обшкра-
бують, то скидають на купку, і воно стоїть там, може, 
тиждень, може, скілько, і воно бухтить там. І то збері-
гали то тісто, і то на ньому робили. Бо то ж часто пе-
кли, щотижня, де сім’я. І знов підбивають тепленькою 
водою, і роблять підмолоть вдень. А ввечері рощиня-
ють на ранок. Дивляться, чи воно сходить. Підігріва-
ють, знімають кришку, в комин ставляють ту кришку, 
нагрівають. Ше трапку якусь, стірку якусь накриють, 
нагрівають, шоб він так сходив, той хліб. Так стара-
лися, шоб сходив. [...] З хлібом скрізь: куди ішли, то з 
хлібом. В рушничку [несли хліб]. В стірку завивали. Чи 
на хрестини, чи на весілля, чи куди. От і топіро, от у 
нас були хрестини в мої правнучки, то вже приїхали 
за мною. Біжи, купи булку хліба, бо як баба прийде без 
хліба на хрестини? То значить господиня чи господар 
прийшли  – хліб положив на стіл. Обичай такий був, 
шо скрізь хліб був. Положили на стіл, і то хазяїв вже. 
Господар чи господиня положила хліб на стіл, і то вже 
він не твій. Коли ти приніс його, то ним пользуються. 

ПОСУД, НАЧИННЯ Діжка дерев’яна. З  клепок. Певно, 
шо дубова. Як хліб тре’ виробляти, то тре’ вишкра-
бати, то мусіла бути вона дубова. [Називали] «пікна 
діжка». Позичали. Не всі мали. То ж всяко було на 
житті. Ділилися і позичали. І геть і з тістом позичали. 
От розколоти те тісто, воно вже приквашене, зроби 
підмолоть і можеш пекти хліб.  [...] [Коли переходи-
ли з однієї хати до другої,] то все забірали: і лопату, 
і коцюбу, і все. Ми переходили три рази, то все стоїт 
[у] коморі там: і лопата, і коцюба, і діжка пікна, і все. 
Й  переносили, куди переходили.  [...] Як посадили 
хліб, то ножем одшкрабати чисто. А  мити, то й тоді 
обмивали.  [...] [Коцюбою] вигортати жар. Дерев’яна. 
Встромлять, як от десь є в посудині якійсь помиї, на-
мочили та й у піч її. Вигорнули сюди-туди – вигорну-
ли. Дрова старалися, шоб були такії грабові, дубові, 
ясенові. [...] Мішками намелять і поставлять [борош-
но], і коли треба хліб пекти – решето чи сито. Більша 

часть сито, а в того, як бідніший, то й на решето сіяли. 
Насіют, кілько треба там на хліб, та й миску велику, 
та й вносять до хати і  сиплять в діжку, і  роблять ту 
підмолоть. І роблять тісто теє так. Начинають зранку, 
водою розводять його, теє тісто. І  воно там покаже, 
шо воно вже сходе, то господиня дивися. І підігріває 
чи воду тепленьку підливає. Посоле там його. Правда, 
як діжку обшкрабують, то то тре’ те тісто на купку в 
діжці і посолити його. Воно посолєне не зацвіте.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» На Різдво то три булки 
хліба, книші. Положе на лопату, а  кєлішком робили 
книша. Називалося «книші». Перед Різдвом, як хліб 
пекли. Хліб гарний, а ше кєлішком зроблять посеред-
ині булки... І ложать його на стіл. Там, на столі, ціле 
свято лежить булка хліба. І як витягнуть з печі, то на 
столі схолодають і всьо. Носили до батьків ті кни-
ші. Три булки хліба брали і так ішли до батьків (чи 
[до]  зятьових, чи до невістчиних). То неминуче. Так 
провідували на первий день Різдва.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Печуть [короваї на весілля]. Пер-
ше пекли тілько єдного, а  топіро от у меї племінни-
ці було аж чотири. Хрещені батьки печуть. Один ко-
ровай і короваєць малий. Два [короваї]: єдно в него, 
єдно в неї. Хрещений батько пече коровай, приносе, 
благословить тим короваєм обох молодих. Короваєць 
несуть до церкви, ложать на аналойчику – то вже ба-
тюшці коровайчик. А коровай після весілля, погуля-
ли, всьо, і в кінці роздають всім гостям. [...] Ставлять 
на кришку з діжки – віко. Підстеляють жито, колоски, 
і  хусткою застеляють, і  ложать той коровай. Він там 
лежить. Приходять од шлюбу, виходить той дружко: 
вітає, благословить – в руки бере і благословить тим 
короваєм молодих. А в кінці вже весілля то то він роз-
дає той коровай. [...] Були такі господині, находилися, 
шо пекли [коровай]. Збирали жінок, співали пісні до 
того короваю. Коровайниці. [Скільки їх мало бути?] 
Кілько хто хотів назбирати. Може, було де парно. 
На коровай ідемо – несемо шось: миску муки, певно, 
брали, яйця. Шо на коровай треба: цукор, мука, яйця. 
[Хто розчиняв тісто на коровай?] Хто є: чи мати, чи 
яку господиню наймают. Бо то на весілє наймают 
господиню, просят від роду, як якась такая  є. Люба 
жінка, яка є. [У який день пекли коровай?] Старалися 
тоже, шоб не в п’ятницю. Певно, то тоже, шо не в се-
реду і не в п’ятницю. Хто рощиняв, то благословляв: 
«Господі, допоможи». Перехристит до ікон: «Господи, 
допоможи». То то ж все хрестом ограждалось. Диви-
лися в піч, шоб зберегти його. І трапкою закривали. 
Часом як шо, то страхалися, як десь розрепається. Але 
то ж не без того. Бувало так. Шукали таких господи-
нів, шоб зробили добре. Бувало так, шо розпадалися, 
і казали: «Може, то шось недобре, шо розпався святий 
хліб такий». В  житті шось може молодім бути недо-
бре. То як, він не розпадався, а тілько так десь лопне. 
А  так-о якби случай, якби розпався таки, то другий 
пекли б. [Чи розбирали піч, якщо коровай гарно схо-
див?] Розбирали. В  мене навіть [у]  самої розбирали. 
Розбирали піч і накладали чи газету, чи трапку мача-
ли, шоб він не ріс більший. Вже мали на увазі його. 
Вже дивились більш, заглядали. Затулу одкривали, 
бо то закрита була затула до печи. І одкривали затулу 
тую, і  дивилися, шоб він не засмалився, тільки шоб 
гарно загнітився. [Що ще на весілля печуть?] Калачі. 
Калача до молодого печут. Як молода іде з поклоном 
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І
на хрестини, чи на весілля, чи куди. От і топіро, от у 
нас були хрестини в мої правнучки, то вже приїхали Інас були хрестини в мої правнучки, то вже приїхали 
за мною. Біжи, купи булку хліба, бо як баба прийде без Іза мною. Біжи, купи булку хліба, бо як баба прийде без 
хліба на хрестини? То значить господиня чи господар Іхліба на хрестини? То значить господиня чи господар 
прийшли  – хліб положив на стіл. Обичай такий був, Іприйшли  – хліб положив на стіл. Обичай такий був, 
шо скрізь хліб був. Положили на стіл, і то хазяїв вже. Ішо скрізь хліб був. Положили на стіл, і то хазяїв вже. 
Господар чи господиня положила хліб на стіл, і то вже ІГосподар чи господиня положила хліб на стіл, і то вже 
він не твій. Коли ти приніс його, то ним пользуються. Івін не твій. Коли ти приніс його, то ним пользуються. 
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нагрівають. Ше трапку якусь, стірку якусь накриють, 
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нагрівають. Ше трапку якусь, стірку якусь накриють, 
нагрівають, шоб він так сходив, той хліб. Так стара
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нагрівають, шоб він так сходив, той хліб. Так стара-
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лися, шоб сходив. [...] З хлібом скрізь: куди ішли, то з Млися, шоб сходив. [...] З хлібом скрізь: куди ішли, то з 
хлібом. В рушничку [несли хліб]. В стірку завивали. Чи Мхлібом. В рушничку [несли хліб]. В стірку завивали. Чи 
на хрестини, чи на весілля, чи куди. От і топіро, от у Мна хрестини, чи на весілля, чи куди. От і топіро, от у 
нас були хрестини в мої правнучки, то вже приїхали Мнас були хрестини в мої правнучки, то вже приїхали 
за мною. Біжи, купи булку хліба, бо як баба прийде без Мза мною. Біжи, купи булку хліба, бо як баба прийде без 
хліба на хрестини? То значить господиня чи господар Мхліба на хрестини? То значить господиня чи господар 
прийшли  – хліб положив на стіл. Обичай такий був, Мприйшли  – хліб положив на стіл. Обичай такий був, 
шо скрізь хліб був. Положили на стіл, і то хазяїв вже. Мшо скрізь хліб був. Положили на стіл, і то хазяїв вже. 
Господар чи господиня положила хліб на стіл, і то вже МГосподар чи господиня положила хліб на стіл, і то вже 

шо пекли [коровай]. Збирали жінок, співали пісні до 
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шо пекли [коровай]. Збирали жінок, співали пісні до 
того короваю. Коровайниці. [Скільки їх мало бути?] Мтого короваю. Коровайниці. [Скільки їх мало бути?] 
Кілько хто хотів назбирати. Може, було де парно. МКілько хто хотів назбирати. Може, було де парно. 
На коровай ідемо – несемо шось: миску муки, певно, МНа коровай ідемо – несемо шось: миску муки, певно, 

Фбують, то скидають на купку, і воно стоїть там, може, Фбують, то скидають на купку, і воно стоїть там, може, 
тиждень, може, скілько, і воно бухтить там. І то збері Фтиждень, може, скілько, і воно бухтить там. І то збері- Ф-
гали то тісто, і то на ньому робили. Бо то ж часто пе Фгали то тісто, і то на ньому робили. Бо то ж часто пе- Ф-
кли, щотижня, де сім’я. І знов підбивають тепленькою Фкли, щотижня, де сім’я. І знов підбивають тепленькою Ф
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єдно в неї. Хрещений батько пече коровай, приносе, 
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єдно в неї. Хрещений батько пече коровай, приносе, 
благословить тим короваєм обох молодих. Короваєць 

Ф
благословить тим короваєм обох молодих. Короваєць 
несуть до церкви, ложать на аналойчику – то вже ба

Ф
несуть до церкви, ложать на аналойчику – то вже ба
тюшці коровайчик. А коровай після весілля, погуляФтюшці коровайчик. А коровай після весілля, погуля
ли, всьо, і в кінці роздають всім гостям. [...] Ставлять Фли, всьо, і в кінці роздають всім гостям. [...] Ставлять 
на кришку з діжки – віко. Підстеляють жито, колоски, Фна кришку з діжки – віко. Підстеляють жито, колоски, 
і  хусткою застеляють, і  ложать той коровай. Він там Фі  хусткою застеляють, і  ложать той коровай. Він там 
лежить. Приходять од шлюбу, виходить той дружко: Флежить. Приходять од шлюбу, виходить той дружко: 
вітає, благословить – в руки бере і благословить тим Фвітає, благословить – в руки бере і благословить тим 
короваєм молодих. А в кінці вже весілля то то він розФкороваєм молодих. А в кінці вже весілля то то він роз
дає той коровай. [...] Були такі господині, находилися, Фдає той коровай. [...] Були такі господині, находилися, 
шо пекли [коровай]. Збирали жінок, співали пісні до Фшо пекли [коровай]. Збирали жінок, співали пісні до 

Е
[до]  зятьових, чи до невістчиних). То неминуче. Так 

Е
[до]  зятьових, чи до невістчиних). То неминуче. Так 
провідували на первий день Різдва.

Е
провідували на первий день Різдва.

О ВЕСІЛЬ ЕО ВЕСІЛЬН ЕНЕ ЕЕ ПеЕПечуть [короваї на весілля]. ПерЕчуть [короваї на весілля]. ПерЕше пекли тілько єдного, а  топіро от у меї племінниЕше пекли тілько єдного, а  топіро от у меї племінни
ці було аж чотири. Хрещені батьки печуть. Один коЕці було аж чотири. Хрещені батьки печуть. Один ко
ровай і короваєць малий. Два [короваї]: єдно в него, Еровай і короваєць малий. Два [короваї]: єдно в него, 
єдно в неї. Хрещений батько пече коровай, приносе, Еєдно в неї. Хрещений батько пече коровай, приносе, 
благословить тим короваєм обох молодих. Короваєць Еблагословить тим короваєм обох молодих. Короваєць 
несуть до церкви, ложать на аналойчику – то вже баЕнесуть до церкви, ложать на аналойчику – то вже ба
тюшці коровайчик. А коровай після весілля, погуляЕтюшці коровайчик. А коровай після весілля, погуля
ли, всьо, і в кінці роздають всім гостям. [...] Ставлять Ели, всьо, і в кінці роздають всім гостям. [...] Ставлять 
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до молодого, то калача печуть. Тепер то вже нема тако-
го. То печут в молодої вдома калача на деку, великого 
калача. І то вона іде до нього ввечері з поклоном, до 
батьків його, і несе того калача. Пекли калачів: і хре-
щеним, і  дядькам  – всім. То ж мало єдного печива, 
бо ше тому тре’ дати, тому тре’ дати. «Гуски» [пекли]. 
Отак, отак і отак [навхрест] положать тісто і подзьо-
бають його, зроблять так, як лапки. І то пекли, то так 
всім дітям роздавали. «Біжи, бо там “гуску” дадуть на 
весіллі». [Як віддячували коровайницям?] Вгостять їх, 
і вони ідуть по домах.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
«Хрес тики» в середині посту [пекли]. Середа є та-
кая. Хрестопоклонна неділя. То я завсіди «хрестики» 
ті тоже пекла. Рощиняла завсіди і прамо отак-о тісто 
[навхрест] ложила, і мак терла, і мастила тим маком, 
і  хто там  – чи бідним, чи дітям, чи кому роздавала. 
То такий обичай був. Як я до церкви ходила, візьму 
на крилас, по кусочку дам. Бо в неділю винести хрест 
на церкву, а в середу – половина посту. То то «хрес-
тики» пекли старі господині.  [...] [Великдень.] В чет-
вер крашанки красять і мазурки печуть. [Що таке 
«мазурки»?] Таке добре. Приправляють: все там да-
ють – і сметанки, і яйця, і солодять [цукор додають]. 
І на дечці печуть багато, запасають. А в ринках печуть 
паску, в  каструлях тепер особенно. Хто скільки спе-
че. Бо то ж як є діти, як ідут до батьків. Як є невістка 
чи зять в хаті, то йому треба на перший день Велико-
дня до батьків, то треба, шоб була пасочка, шоб іти з 
хлібом. [...] То крашанки хрещеникам давали. То то в 
мене, як я була мала, то то така була втіха: «Ой, мама, 
хрещена крашанки дала». По дві крашанки чи по три, 
як хто багатший. А то по дві крашанки хрещеникам – 
то обізатєльно було. А тепер то тоже, як ідуть у гості, 
то крашанки несуть. І мазурки несуть. Не з голими ру-
ками, як ідуть десь до батьків чи де. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Булку хліба обернути гарно пілочкою 
або стіркою, і господар під паху бере, і йде [на поле], 
і  христиться, і  поле христе, і  сипне навхрест (те, шо 
сіє, сипне навхрест). То такий обичай був, шо з хлібом. 
[Потім цей хліб] додом забирали і споживали. Не на-
кидалися ним. Він же в чистому в чомусь завинений. 
В мене тато були, то завсіди вони під паху візьмуть. 
То так завсіди сіяти йшли.  [...] Як на Гордані посвя-
тять воду, то ту булку хліба, шо лежить на столі, за-
вернути тре’ гарненько і крейду в руки, і той хліб під 
паху, і свячену ту воду, і окроплювати. Раньше в хаті, 
а тоді кругом хати, а тоді вже кругом чи хліва, чи дере-
ва в садку десь. Святили все. Насамперід в хаті: і вікна, 
і двері, і всьо. То на Ордань, як святиться вода, то так 
роблять. [...] Хліб [повитусі]! Завсіди до всього дода-
вали хліб. Булку хліба. Родились діти, старались, шоб 
шось мати. Главне хліб. Булку хліба главне дати, зави-
нути в шось: чи в полотнину, чи в хустину.  [...] Впо-
рожні ніколи нікого нізвідки не випускали. З хлібом 
завсіди, хлібом дарували. Хліб – голова всьому.

ПОМИНКИ На столі завсіди булка хліба лежить, як по-
койнік є. Свічка світиться в ньому. Панахида робить-
ся в хаті, часом, роблять сороковини і дев’ятини, і тре-
тини. Три булки хліба, свічка світиться на хлібові. Дві 
булки – батюшці, а третя булка – дякові. І так у церкві, 
як несуть на панахиду, і так у хаті. На панахиду хліб 
печуть, як хотять пом’янути своїх, то печуть.

с. Сошище
Записав А. Зюбровський 4 червня 2010 р.  

у с. Сошище Шумського р-ну Тернопільської обл.  
від Дігтярук Мотрі Іванівни, 1916 р. н.

ХЛІБ [З  якої муки колись пекли хліб?] З  житньої. [Що 
давали до тіста?] Дрожджі, посолили і більше нічого. 
А як не було [дріжджів], то тісто таке кидали в баноч-
ку. Воно постоє. Зробили підмолоть, рощиняли, шоб 
дійшло, як не було дрожджів. З тіста, без дрожджів зо-
всім. Колись без дрожджів зовсім пекли. Тісто остав-
ляли, в баночку, а послі того тіста візьмуть, розмочать, 
підмолоття зроблять і рощиняють хліб.  [...] [У  який 
день не можна пекти хліб?] В п’ятницю не печут, в свя-
то. В п’ятницю не пекли хліба нігди, бо в п’ятницю за-
мовляют кров. То кажуть: «Хто в п’ятницю хліб пече, 
хай з того кров тече». То в п’ятницю нігди хліба не пе-
кли. Так і тепер не печем. Тілько в такі дні: понеділок, 
вівторок, середа, четвер. А в п’ятницю – ні. [...] Ввечері 
рощиняють, а рано місять і печуть. Замісити, шоб до-
бре вимісити. Воно зійде. Допіро як зійде (тепер ро-
блять у деки, а колись лопата) – на черінь. В печі наго-
ріло – і в піч. Примастила крохмалем – і в піч. І такий 
повиростає, шишки повигоне  – гарний хліб житній. 
З тіста того, з хліба шишки гоне. Густо замішене – буде 
шишки гнати, то буде такий хліб. Ті шишки їдят, хто 
має зуби. Житній [хліб] лучче їсти. І навіть на желу-
док. Пироги напечут з фасолею житніх. Чисто черінь 
загорнути, замести, і саджають. А вийняли хліб з печі, 
помили зверха і зі споду помили, і чистенький, гарний, 
добре запечеться, то нічого не підстеляли. Водою по-
мили. Зверху нічо’, накрили крахмалом, він гарно за-
гнітився, а  вийняли з печі  – помили. Він підпечений 
гарний, добрий хліб. То підсипали мукою. Ґрисом – ні, 
а  тої самої муки підсипали на лопаті та й саджали. 
А черінь гарно вигорнути та й пекли. [У який кут печі 
саджали першу хлібину?] У правий куток. Першу бул-
ку перехрестиш. Шоб нікому не давати першої булки, 
тілько самі їли. Бо колись ходили діди – за хлібом хо-
дили. То так першу посадиш, перехрестиш – то перша 
булка. Рукою [хрестили]. [...] Во так-во загладить, гла-
денько підбере – і на лопату. Повиробляли їх на лопату. 
А лопата посипана мукою. [...] Колись терли бараболі 
сирі, шоб сходив лучче. Хмелю не тре’ туди. З того тіс-
та сходило файно. Хліб виходить гарний, коли напа-
лєно добре. [Як визначали, що піч уже напалена?] Вже 
коцюбою жар прогорне, вже черінь червона, то й мона 
саджати, як би хліб зійшов. І шоб не дуже крепко гара-
че, шоб не посмалився. [Як довго випікався хліб?] Ну, 
година, півтори на черені. Більше – ні. [Як визначали, 
що хліб уже готовий?] В шклянку налити води і, як по-
саджати хліб, кинути того тіста. Воно сидит в шклянці. 
Як уже зійде під верх, вже можна витягати хліб. Вже 
пахне хліб. Ходе по дворі, кажуть: «Коли хліб ходе по 
дворі – вже витягати». Колись часів не було, тілько той 
хліб так пекли. Ми ше самі пекли так, без часів. [Хто 
з родини пік хліб?] Хазяйка. [Старша?] Да. [З  якого 
віку дівчат вчили пекти хліб?] Саме більше кажуть 
місити. Мене заставляли місити: «Міси діжку». За-
місила. «Пробуй, чи добре», – кажуть. Кажуть: «Бери 
виробляй». Виробляли. То вже така більша була. Десь 
мама мали піти, я вже пекла сама хліб. Бо казали: «Чи 
паршиво піч набита, шо вона піску не пече черінь». 
А думаю, мама пішли, і я вже буду пекти. Я напалила 

http://www.etnolog.org.ua

І
або стіркою, і господар під паху бере, і йде [на поле], 

І
або стіркою, і господар під паху бере, і йде [на поле], 
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бре вимісити. Воно зійде. Допіро як зійде (тепер роЕбре вимісити. Воно зійде. Допіро як зійде (тепер ро
блять у деки, а колись лопата) – на черінь. В печі нагоЕблять у деки, а колись лопата) – на черінь. В печі наго
ріло – і в піч. Примастила крохмалем – і в піч. І такий Еріло – і в піч. Примастила крохмалем – і в піч. І такий Еповиростає, шишки повигоне  – гарний хліб житній. Еповиростає, шишки повигоне  – гарний хліб житній. 
З тіста того, з хліба шишки гоне. Густо замішене – буде ЕЗ тіста того, з хліба шишки гоне. Густо замішене – буде 
шишки гнати, то буде такий хліб. Ті шишки їдят, хто Ешишки гнати, то буде такий хліб. Ті шишки їдят, хто 
має зуби. Житній [хліб] лучче їсти. І навіть на желуЕмає зуби. Житній [хліб] лучче їсти. І навіть на желу
док. Пироги напечут з фасолею житніх. Чисто черінь Едок. Пироги напечут з фасолею житніх. Чисто черінь 
загорнути, замести, і саджають. А вийняли хліб з печі, Езагорнути, замести, і саджають. А вийняли хліб з печі, 
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добре, і тато кажуть: «Бач, ти кажеш, в тебе не вдавав-
ся, а вона спекла, і в неї вдався». Та сама черінь. Добре 
напалила, і спікся хліб файний. [Якими дровами краще 
піч напалювати, коли пекти хліб?] Грабовими. А дубо-
ві, осикові, то  нє. Грабові  – нагорить добре. Бузино-
вими не можна палити. Бузини взагалі не палят, не 
тілько на хліб, [а] й так. [Чи можна брати дрова з того 
дерева, яке вітер зламав?] То таке не можна брати. Як 
так-о зламав вітер, то через ніх переходить не мона, шо 
зламане вітром. Різали дерева такі на хліб, нарубали, 
поклали то такі. [...] Як забути [хліб у печі], то його не 
мона їсти, як в печі забутий хліб, бо будеш всьо забу-
вати. То забутній хліб, то оддати десь корові його так. 
Найти хліб, то взяти дати корові – дуже буде молоко 
прибувати.  [...] Хліба не мона ніде на дорозі кидати. 
Найти хліб – забрати. [...] [Скільки хлібин поміщалося 
в печі?] Дев’ять пекли. Три рядки і так по три булки. 
Велика піч. Так три радки: радок, другий, третій – три 
булки поперек. Так більше пекли би, а так пекли враз 
по дев’ять булок. [...] Круглий хліб вироблєний. «Хрес-
тики» то печуть в Середохресну середу  – половина 
посту. І вроді того «хрестика» коровам дають. А хліб 
такий-о круглий пекли. [...] [Xто із сім’ї різав хліб?] Хто 
хоче хліба, вкрає сам собі. [Що робили з окрайцем?] То 
з’їсти мона. Дідові [старцеві] скибку давати, а цілуш-
ку зрізати – самому з’їсти. Цілушки не оддають. А хліб 
хто хоче, от перехрестив, нарізав та й їсть. [...] То недо-
бре, як порепається [хліб]. То є от гарні булки, а єдна 
розрепається –якісь вороги є. Взяти солі і посолити те 
розрепане. [Чи міг хліб перекинутися в  печі] Сам не 
перекинеться. То тепер у формах може перекидатись, 
а колись на черіні: на лопату підсипав мукою, посадив, 
і спікся. Я сама ше лопатою саджала. Як нема кому під-
сипати, підсипала мукою, посадила в  піч. Беру другу 
булку. Поки ту поробила... Як хто підсипає, то пороби-
ла і раз-два посаджає. А тепер всьо у формах. Посхо-
дило, та й саджают у піч. [Чи пекли несолений хліб?] 
То як забудеться посолити, тоди несолений. То він не-
смачний. [Чи кажуть у вас, що хліб завжди має бути 
на столі?] Кажуть. Так, шоб тримався хліб, шоб хліб не 
покинувся, тримати. [...] Де хліб найти – підняти треба, 
поцілувати його. Впав той окраєць хліба, взяла хліб і 
поцілувати тре’. Змітати і курям оддати кришки. Ви-
кидати не мона. Хліб не мона на землю змітати. Де на 
дорозі найдеш хліб, то тоже тре’ забірати. [...] Черствий 
[хліб] луччий. Болить желудок, тре’ їсти черствий 
хліб. [...] Такі пекли малаї. Перед полум’ям печуть такі 
пампушки, часником мастять дітям, бо то дуже добре. 
Полум’я горит, прогорнути і положить. Там того хліба 
розкачає, поріже на кусочки. То «налисники» казали, 
то добрі такі. [Чи давали малим дітям пережований 
хліб?] Хліба пожувати, як маленька дитина, в марлєч-
ку взяти і зв’язати, і в губу, і ссали так. Замість соски. 
От плаче, взяла ту пипку. То так у марлєчку взяти, хліб 
пожувати, і  воно ссе, і  засне.  [...] Печут [перепічки]. 
Коржа такого печете, коржики такі. З  кислим моло-
ком замісять прісне тісто, соди сипнуть, посолити, то 
таке смачне. В  печі так-о, не перед огнем. Напалити 
в печі, посадити – печуться. [...] [Чи можна заходити 
до хати, коли господиня саджає хліб у піч?] Нє, ніхто 
з хати шоб не виходив і до хати не рипався. Хліб са-
джати, шоб не рипатись: ні з хати, ні до хати. [...] Гола 
піч – то не можна з хати йти, ні до хати. Хтось візьме 
на защепи, шоб ніхто не йшов, бо піч гола, вигортає. 
Посаджає хліб, тоді йди до хати, а так не пускали. То 

вже як вигортают піч, то не мона до хати йти і з хати не 
мона виходити. Кажут: «Не рипайся, бо я буду піч ви-
гортати». [...] Так-о витягнули хліб – враз треба кидати 
пару полін дров, шоб піч гола не була. Казали, шо так 
заведено. [...] [Чи можна хліб перевертати сподом до-
гори?] Ні. Рівно положити булку. Перевертати хліб не 
мона. Із печі витягаєш, помили зверха і зі споду водою, 
і чистий хліб. Шкоринка чиста така – їж. Їж і хочеться. 
На черені печений дуже смачний. [...] До хліба нічого 
не додавали. Кмін як був, то посипали зверха. Пахне 
дуже хліб. [...] [У які дні не можна різати ножем хліб?] 
То є таке урочисте свято, то не ріжуть: мона ломити. 
А як який, шо не вломе, то мусе різати. Те шо зара’ їсти, 
то мона різати, а на колись заготовляти, то не мона. От, 
врочисте свято – Великдень. На Великдень не ріжуть, 
бо паска є готова, печена. Хліба врізали, посвячене є, 
поснідали. Та й не ріжеться перший день. Вже послі – 
другий день, – то вже ріжеться. [У] п’ятницю з давніх-
давен хліба не пекли. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ То от як іде весілля, печуть хліб перед 
весіллям, то виробе булку, посадила. То наменували 
на молодого, то на молоду: чи гарний хліб удасться. 
Як гарний той хліб вийде, такий як вилітий, то добре 
буде. Наменувати на когось хліб. [...] Як ставили хати, 
клали хліб і гроші на всіх вуглах і святили свяченою во-
дою. [...] Як на Паску святят паску, то з паскою, з тим 
хлібом кругом хати обійти треба. [...] [Коли перший раз 
засівати йдуть, то] берут хліб і свячену воду, і те жито 
(колоски на Спаса святят), то подробити, посіяти, зро-
бити хрестика з того жита. І хто сіє, шапку скине, пере-
хреститься і сіє. [А з тим хлібом що робили?] Роздавали 
дідам [старцям]. Колись діди були. Не все їм давали. От 
на Юрія йдут поля обходять. Тоже носили до церкви, 
дідам оддавали. Тепер то їх нема, тих дідів. Але так хто 
є такий старий, то занесут, хай помолиться Богу. [На 
Водохреще брали] крейду і хліб. Робили хрестики і 
хліб з собою носили. [...] На Спаса вже пекти можна з 
свіжого хліба [з нового врожаю зерна]. Святят свіжий 
хліб вже. [...] То так за хліб мурували чи шо там роби-
ли, то могли дати хліб. Як майстер робив, може, грошей 
не мав, може, хліба хтів взяти, то взяв хлібом яким. [...] 
Пекли тоже хліб, як хтось умре, то рощиняють, в печі 
хліб печуть. Тепер то купляють, а колись то не було де 
купляти. На другій хаті пекли в когось, в тій хаті не пе-
кли, бо не палили. Прийшли з похорону – краяли лю-
дям і давали їсти. Хто ходив на цвинтар, помагав нести 
там. На труну кладут булку хліба – то батюшкові. І те-
пер хліб кладут, і колись клали. А вода і цілушка хліба 
то стоїть до сорока день, а послі несуть на цвинтар ту 
цілушку – положили покойнікові. 

ПОСУД, НАЧИННЯ [У  чому розчиняли тісто?] Діжка 
така дерев’яна. «Пікна діжка» казали. Тепер то в бачках, 
а колись у діжці пекли той хліб. [З якого дерева була та 
діжка?] Соснове таке, файна така, дубові, осикова. [...] 
[Чим вигортали жар?] А коцюба така довга. [Чим ви-
мітали черінь?] Була мітла така замести. Як коцюба до-
бра, то загорнеш добре, чисто попіл той замете. [...]То, 
кажуть, як має град іти, як має бути дощ, то викидают 
коцюбу, лопату, шоб цього дощу не було крепкого. На 
подвір’я. Положили так-о єдно наохрест. Може відга-
няти. Тепер то так не роблять. [...] [Чи забирали коцюбу 
й лопату зі старої хати, коли переходили в нову?] Забі-
рали всьо до нової. Шо в старій хаті було – то і в новій. 
Несли. Лопату взяли і несли, до хати поставили. 

ШУМСЬКИЙ  РАЙОН
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смачний. [Чи кажуть у вас, що хліб завжди має бути 

І
смачний. [Чи кажуть у вас, що хліб завжди має бути 
на столі?] Кажуть. Так, шоб тримався хліб, шоб хліб не Іна столі?] Кажуть. Так, шоб тримався хліб, шоб хліб не 
покинувся, тримати. [...] Де хліб найти – підняти треба, Іпокинувся, тримати. [...] Де хліб найти – підняти треба, 
поцілувати його. Впав той окраєць хліба, взяла хліб і Іпоцілувати його. Впав той окраєць хліба, взяла хліб і 
поцілувати тре’. Змітати і курям оддати кришки. ВиІпоцілувати тре’. Змітати і курям оддати кришки. Ви
кидати не мона. Хліб не мона на землю змітати. Де на Ікидати не мона. Хліб не мона на землю змітати. Де на 
дорозі найдеш хліб, то тоже тре’ забірати. [...] Черствий Ідорозі найдеш хліб, то тоже тре’ забірати. [...] Черствий 
[хліб] луччий. Болить желудок, тре’ їсти черствий І[хліб] луччий. Болить желудок, тре’ їсти черствий 
хліб. [...] Такі пекли малаї. Перед полум’ям печуть такі Іхліб. [...] Такі пекли малаї. Перед полум’ям печуть такі 
пампушки, часником мастять дітям, бо то дуже добре. Іпампушки, часником мастять дітям, бо то дуже добре. 
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а колись на черіні: на лопату підсипав мукою, посадив, 
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і спікся. Я сама ше лопатою саджала. Як нема кому під
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сипати, підсипала мукою, посадила в  піч. Беру другу 
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сипати, підсипала мукою, посадила в  піч. Беру другу 
булку. Поки ту поробила... Як хто підсипає, то пороби
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ла і раз-два посаджає. А тепер всьо у формах. Посхо
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ла і раз-два посаджає. А тепер всьо у формах. Посхо-

М
-

дило, та й саджают у піч. [Чи пекли несолений хліб?] Мдило, та й саджают у піч. [Чи пекли несолений хліб?] 
То як забудеться посолити, тоди несолений. То він неМТо як забудеться посолити, тоди несолений. То він не-М-
смачний. [Чи кажуть у вас, що хліб завжди має бути Мсмачний. [Чи кажуть у вас, що хліб завжди має бути 
на столі?] Кажуть. Так, шоб тримався хліб, шоб хліб не Мна столі?] Кажуть. Так, шоб тримався хліб, шоб хліб не 
покинувся, тримати. [...] Де хліб найти – підняти треба, Мпокинувся, тримати. [...] Де хліб найти – підняти треба, 
поцілувати його. Впав той окраєць хліба, взяла хліб і Мпоцілувати його. Впав той окраєць хліба, взяла хліб і 
поцілувати тре’. Змітати і курям оддати кришки. ВиМпоцілувати тре’. Змітати і курям оддати кришки. Ви
кидати не мона. Хліб не мона на землю змітати. Де на Мкидати не мона. Хліб не мона на землю змітати. Де на 
дорозі найдеш хліб, то тоже тре’ забірати. [...] Черствий Мдорозі найдеш хліб, то тоже тре’ забірати. [...] Черствий 

є такий старий, то занесут, хай помолиться Богу. [На 
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є такий старий, то занесут, хай помолиться Богу. [На 
Водохреще брали] крейду і хліб. Робили хрестики і МВодохреще брали] крейду і хліб. Робили хрестики і 
хліб з собою носили. [...] На Спаса вже пекти можна з Мхліб з собою носили. [...] На Спаса вже пекти можна з 
свіжого хліба [з нового врожаю зерна]. Святят свіжий Мсвіжого хліба [з нового врожаю зерна]. Святят свіжий 

Фбре, як порепається [хліб]. То є от гарні булки, а єдна Фбре, як порепається [хліб]. То є от гарні булки, а єдна 
розрепається –якісь вороги є. Взяти солі і посолити те Фрозрепається –якісь вороги є. Взяти солі і посолити те 
розрепане. [Чи міг хліб перекинутися в  печі] Сам не Фрозрепане. [Чи міг хліб перекинутися в  печі] Сам не 
перекинеться. То тепер у формах може перекидатись, Фперекинеться. То тепер у формах може перекидатись, 
а колись на черіні: на лопату підсипав мукою, посадив, Фа колись на черіні: на лопату підсипав мукою, посадив, Ф

Як гарний той хліб вийде, такий як вилітий, то добре 
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буде. Наменувати на когось хліб. [...] Як ставили хати, 
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буде. Наменувати на когось хліб. [...] Як ставили хати, 
клали хліб і гроші на всіх вуглах і святили свяченою во
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клали хліб і гроші на всіх вуглах і святили свяченою во
дою. [...] Як на Паску святят паску, то з паскою, з тим 
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дою. [...] Як на Паску святят паску, то з паскою, з тим 
хлібом кругом хати обійти треба. [...] [Коли перший раз 

Ф
хлібом кругом хати обійти треба. [...] [Коли перший раз 
засівати йдуть, то] берут хліб і свячену воду, і те жито Фзасівати йдуть, то] берут хліб і свячену воду, і те жито 
(колоски на Спаса святят), то подробити, посіяти, зроФ(колоски на Спаса святят), то подробити, посіяти, зро
бити хрестика з того жита. І хто сіє, шапку скине, переФбити хрестика з того жита. І хто сіє, шапку скине, пере
хреститься і сіє. [А з тим хлібом що робили?] Роздавали Фхреститься і сіє. [А з тим хлібом що робили?] Роздавали 
дідам [старцям]. Колись діди були. Не все їм давали. От Фдідам [старцям]. Колись діди були. Не все їм давали. От 
на Юрія йдут поля обходять. Тоже носили до церкви, Фна Юрія йдут поля обходять. Тоже носили до церкви, 
дідам оддавали. Тепер то їх нема, тих дідів. Але так хто Фдідам оддавали. Тепер то їх нема, тих дідів. Але так хто 
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весіллям, то виробе булку, посадила. То наменували Евесіллям, то виробе булку, посадила. То наменували 
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хлібом кругом хати обійти треба. [...] [Коли перший раз Ехлібом кругом хати обійти треба. [...] [Коли перший раз 
засівати йдуть, то] берут хліб і свячену воду, і те жито Езасівати йдуть, то] берут хліб і свячену воду, і те жито 
(колоски на Спаса святят), то подробити, посіяти, зроЕ(колоски на Спаса святят), то подробити, посіяти, зро
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СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  На 
Андрія в нас в селі так було. Наварили дівчата варе-
ників. То шось п’ять-шість дівчат. Поклали радочком. 
І  принесли собаку до хати: чийого вареника раньше 
візьме. Тая крайня, а  та їдна, а  та середня. І  пішов 
собака всередині забрав того вареника середнього, 
а  скраю не взяв. І  вона пішла замуж сама перша. То 
то дівчата так робили. Печут і пампушки такі. Тоже 
вгадуют. Беруть в криниці воду. Оце замісили варе-
ників, заліпили і покладут: чийогось насамперьод 
собака візьме, то та насамперьод заміж піде. Калату 
печут  – таке з  маком, кусают. То дівчата на Андрея 
печут. І  хлопці приходять. «Хто буде калату кусати, 
будуть по зубах писати». То таке вже так видумують 
собі. От пляцок такий розкачаний, з маком спечений. 
Така називалась «калата». З черницями, з маком. Їли 
послє калату. [...] Перед Вілією печут [хліб]. Єдну бул-
ку роблять, кладут на покуті. Ото цілі свята лежит. 
А вже по святі ріжут – коровам дають, худобі той хліб. 
Лежить сіно, і сніп стоїт, і булка хліба там лежит. То 
книші. Таке роблять шклянкою посередині так-о. То 
кажут «книші». То носять вечері до батьків, то беруть 
той хліб. [Це звичайний хліб?] Да. Тільки шклянкою 
так-о торкнуте зверха. [...] Пекли всьо на свято. Різд-
во чи Новий рік, то пироги пекли, бабки. Бабки такі 
печуть на деках. Добавляють там яйця, то мед, то яке 
там шо. Бабки ото перемащують: по три, по чотири на 
купі. Такі добрі, пухкі. Як з медом, то такий жовтий 
медівник. Перекладають їх. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пе-
чут той хліб, шо на свята лежит. І «хрестики» печут, то 
то для худоби дают. В Середохресну середу. [...] Паску 
рощиняють, запарюют. Молоко спражиться, паску ро-
щиняють. І б’ют туди яйця, цукор сиплять, олій льют, 
шоб добре замісити, гарно. Паски пороблять в ринки. 
В печі напалити, вона вже підходе, і саджают повну піч 
пасок: з десять і більше, і кілько в піч влізе. І то годину, 
більш не печеться в ринках. Паска тілько годину пе-
четься. І такі гарні повиростають. А дітям – малі в чаш-
ки поклали, такі пасочки маленькі повиростали. В нас 
є дві дівчаток малих, то поклала – ті паски такі гарні 
повиходили.  [...] Мазурки тоже печут на Великдень. 
Пранічки такі гарні виробляют і печут. Печут вісім не-
великих. На бляхи кладут, на бляшках. Солодкі, добрі. 
Самі їдят, людей вгощають, які приходять в гості. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Печут [коровай]. В нас от було ве-
сілля в тамту неділю в Тернополі, то ми заказували в 
Дубні. Але такий вже хороший той коровай: і пухкий, 
і  такий з коралями вбраний. Ні з якими пудрами, 
а тільки з тіста. А то вдома печут, то вбирають шишка-
ми. То в нас в селі тут єдна пече коровай, то таку тоже 

велику піч має, то домашній коровай файний тоже. 
Запрошували [коровайниць], то пекли на весілля той 
коровай. І мати вже візьме стілько того тіста, скілько 
возьме, в  тих нецьках, положе на стіл. То то стільки 
взяла, більше, менше, то то на коровай. Місять той ко-
ровай. Послє взяла ше дала: там шишки місять, рожі – 
убірати. То всі коровайниці місят і вбірают. То то на 
весіллє той коровай пекли. Враз пекли на весілля його. 
Його не заказували ніде, тілько пекли того дня: в не-
ділю весілля, в суботу пекли коровай. [Чи приносили 
щось коровайниці?] Брали: хто яйця, хто молоко, хто 
пароху має. З  пустими руками ніхто не йшов. [Якого 
віку були коровайниці?] Молоді жінки, мішали молоді 
всі. Старі хто там вже на коровай іде. Замужні. А вдо-
ви не робили короваю. Хто вдова – до короваю не лізе. 
Мати молодої поблагословила, перехрестила [тісто на 
коровай]. Взяли і коровайниці вже місять. А зійде, по-
мастили, вже його там саджають у піч, посадили. Він 
печеться там зо дві години, той коровай, в печі. А як не 
можуть вийняти, то челюсті розбивают, бо високий ви-
ріс. Туди ввійшов добре, а назад – виріс великий. [Що 
в таких випадках казали?] Добре буде. Шось недобре, 
кажуть, буде, як коровай розрепався. Але більшу часть 
файний був так-о. То шоб не стукали, коли в піч коро-
вай [саджають], то вже сидят тихенько. [Пекли також] 
«гуски». На черені. То «гуски» достали раньше, бо та 
«гуска» кілько буде пектися  – маленькі. Дітям пороз-
давали і коровайницям: брали то додому, хто діти має. 
То давали ті «гуски». Коровайчик такий малий пекли 
тоже – для батюшки. З того самого тіста. Тілько його 
вже раньше виймуть, бо він маленький, раньше спік-
ся. До шлюбу ідут, то батюшці короваєць. А на весілля 
просили, то до каждої хати, де просила, всюди калача 
несли. В сумки наберут калачі. Такі невеликі калачі, на 
черені печені. Кіска зверха зроблєна, таке сплетєна. [...] 
В  хаті тримали [коровай]. Може, і  в коморі тримали. 
Весілля кінчається, то вже на перезов роздавали ко-
ровай. Вже крают коровай, перезов вже йде, і роздают 
коровай. Мати сидит і розказує, кому, а  дружко той 
ріже, а  свати розносять. [Чи пекли щось спеціально 
для молодих?] Печут парку таку з хліба. Як вже при-
йшли од шлюбу, сядают за стіл, то насамперьод їдят ту 
парку, розломлять, з’їдять, і цілушку хліба молода бере 
під руку. Невелика [«парка»]. Така-во посередині: туди 
пампушечка і сюди. Тут таке посередині тоненьке роз-
качане. Розломит надвоє, і їдят обоє. Житнє. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Проводи. Не-
суть хліб туди [на кладовище], крашанки кладут, і хто 
шо має. І на цвинтар ідут усі. Положать і лежит. Пташ-
ки розберут. Кладуть на цвинтарі, понакладають ба-
бок так, паски теї, крашанок повно. 
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БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

с. Петрівське
Записали О. Боряк та С. Сіренко в липні 2009 р.  

у с. Петрівське Балаклійського р-ну Харківської обл.  
від Клімової Марії Андріївни, 1921 р. н., 

Масолової Ганни Тимофіївни, 1950 р. н.,  
Масолова Єгора Григоровича, 1947 р. н.,  

та Поклонського Євгенія Тимофійовича, 1945 р. н.

ПОМИНКИ Помины – обед. Если хоронят, уси ж люди 
приходят. Дедушка умер – семдесят человек було, все 
пришли, и  шесть недель служили семдесят пять че-
ловек. Не кликали, сами шли. Все готовили: отой ка-
нун  – рис сварят и вишни с кампота. Был и раньше 
с риса, я скольки знаю... Мядок, пампушечки пякли – 
просто замотували с сахарком или мядком – и умоча-
ют и мядок, кампот, а раньше – узвар. Усьо готовили. 
Борщ. А тогда вже помины на сорок дней. Так готовят 
и канун. Если в пост, то и посное готовят, и скором-
ное – люди ж разные. 

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ У  нас борщ испоконца вя-
ков був. С бурячком не любим – просто картошечка, 
капус та, морковочка. Не капуста – щавель, нема ща-
велю – жабувки – кропива. Это уже у нас перве блюдо. 
Борщ такой. Туди два яєчка. Никакого буряка. И мама 
такой делала, и з бурячком. У меня мужик не ел с бу-
ряком. Раньше квасили буряк красный в кадушке. По-
чистят, наливают его водою, разризают на половинки 
на куски, наливают водой, в погреб, и киснет – и тог-
да квас бярут, и борщ варят. И бурячок кришат. Это 
раньше так делали. Укусно!

СТРАВИ З РИБИ Уху варить на костре. Вода. Рибу пе-
ремить. Картошку відварили, цибулю туди, перчика, 
лаврового листочка. Уха швидко вариться, ото як очі 
у риби побіліли, то уже зварено. Я варила з цілю еко-
номії. Рибу пожариш, а  хвіст, поплавки, голову  – на 
уху. Я варю один літер. Вона смачна – настояна. Саме 
лутша риба весною. Щука, короп, карась та плотва не 
дуже. Але якщо ти звариш літру і кинеш п’ять кара-
сиків, то і уха буде. [Чи можна кидати різну рибу?] 
Можна. [...] Кажуть «юшка», але більше кажуть «уха». 
«Уха»  – по-польські. Береться судак чи окунь. Щука 
тільки свіжа, щоб не лежала. Цибуля  – не різати, 
а зробити надрізи. Уха вариться только з риби. Броса-
ют картофель – то вже «рибий суп» називається. Для 
вкуса можна кидати білий картофель – цілий кидати 
чи напополам розрізати. Рибу хорошо мить. Жабра 
удалять. Пузир можна не удалять. Береться лимон, 
дивлячись на яку кількість води. На три літра кинути 

скибочку або вижати сік. Я на п’ятдесят літрів кидаю 
один лимон. [Варити] до готовності. Карп сплив і все. 
Уха должна настояться мінут двадцять. Послє того, 
как зварилась. [...] Раки «по-міністерськи». Відварити 
раків у чистій воді, бажано у м’якій не сольоній. Усе 
відварюється. Потім замотується у бумагу. Вариться 
до готовності, щоб панцир відставати почав. Усе це 
висипається в бумагу, посипається харашо соллю і 
мелко порізаним укропом. Заварачивається і десять 
менут пропарити. Розвертаєш. Получається, что соль 
чуствуєш, а  м’якоть не сольона.  [...] З  великої риби 
ми робимо шашлики. Якщо треба швидко, то вирі-
зається шпилька. Капнув укусом і на шампур. Я при-
готував бистрий шашлик. Береться сало. Ріжиться 
полосочками. Між салом цибуля і картошка. Обшим 
картошка – сало. Не надо й шампура. Навколо костра 
поставити лозинки, на які надіто усе це. Вкуснятина. 
Картошка дає сок. А  якщо є помідор, то ще краще 
буде. [...] У кожній сім’ї по-своєму. У нас риба в сме-
тані. Карась, короп піджарив, потом на сковородку, 
смєтаной залив і в піч. Тушити. Лаврушичка, перчик 
само собой. Витягуєш, і щоб воно постигло, а не за-
хололо. [Чи варите уху на риболовлі?] Да. Двойную. 
Мєлкую рибу відбираєш, жилатєльно бєлую рибу, по-
мив, почистив, порубав на мєлкіє куски, в казан отва-
рив – мінут двадцять. Потом ето всьо убіраєш, а навар 
остайотся. Бросаєш чучуть пшона, картошички. Ва-
рится це. Потом крупну рибу порізану туда. Лавруш-
ку, перчик, соль добавляєш. Жилатєльно з дому взяти 
листя з вишні в пакет. Коли уху треба уже знімати, то 
кидаєш жменю листя на вогонь. Уха втягуватиме оцей 
приємний запах.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Як Ви сушите рибу?] Посолив і під 
прес. З камня. Придавити і все. [Чи треба чистити?] 
Нє. Сколько лежить, вимочується, то скільки треба 
й вимочувати. Воду міняти. Треба рибу вимити, щоб 
не виступала соль. В  емалірованих посудинах [засо-
люють], бо алюмінієву посуду сіль роз’їдає. Можна в 
капронових. [...] Піймав [рибу] – засолив. [Чи вийма-
ють нутрощі з риби?] Якщо крупна риба, то обізатєль-
но. Не виймаєш, то підвішувати обов’язково за хвіст, 
щоб не була гірка. [...] Вот у мєня каптєльна єсть. Рибу 
просолив, пролежала вона. Два способи капчинія 
єсть: холодний і гарячий. Хочу гаряче копчиніє: ложу 
риштак, откриваю жалюзі, і дим іде гарячий, риба там 
каби і тушиться там, і  коптіться. Дерево фруктове, 
жилатєльно вишньовоє. Надо мнє скаптіть просто, 
то в холодному димі каптю, перекривши жалюзі. [Як 
консервувати рибу в домашніх умовах?] Очень про-
сто, для етого треба антиклав ілі банки спеціальні з 
зажимами. Желатєльно мєлкую рибу. Отрєзаєш го-
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лову, потом чуть-чуть піджарюєш, додаєш подліву в 
томатному соусі, добавляєш уксуса. Складуєш, пере-
сипаєш ето всьо, зажимаєш і на п’ять часов в духовку 
ілі в автоклав. [В]  автоклаві температура вища, то і 
косточки розм’якшаться – вищий клас.

БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Вінницькі Івани
Записала С. Щербань 2003 р. у с. Вінницькі Івани  

Богодухівського р-ну Харківської обл. 
від Шитохи Євдокії Павлівни, 1922 р. н.

ХЛІБ В четвер хліб пекли, пшеничний, з простого помо-
лу – все разом і висівки, а вдома сіяли на густе сито. 
Цілий день печуть, хліба треба багато. У піч влазило 
шість-десять хлібин. У формах жерстяних пекли і на 
капустяних листках. Посадять на капусту хлібину – на 
лопаті капустяний листок – і в піч. Під хлібину боро-
шенця підсипить. Листки сухі. Хліб печеться один час. 
Піч затуляють заслонкою і дивляться, чи загнітився, 
відхиляють заслонку. А як дуже засмагло, то заслонку 
відкривають. Тоді виймають хлібину і притуляють до 
носа – пробують: як дуже пече, то не готовий, ще тре-
ба, хай попечеться. Витягають хліб і на стіл, на рушни-
чок чи скатьорочку полотняну. Остиває, а тоді на сво-
лок підвісний розкладають хліб, до вікна ближче, на-
кривали рушником. А як весілля, то виносили у чулан 
або комору. Яйцем хліба не примазували, а водичкою. 
Вчиняли хліб на дрождях, опару робили, хміль парили. 
Хміль варять і заливають кип’ячим, трохи муки, охо-
лоне, і кладуть саморобні дрожді – давно, в старину. 
У діжі замісювали. У формі – половину форми, підхо-
дить ущерть форми, а тоді сажають у піч. Піч топлять 
дровами, перегорять, вигорнуть жар на бік, згортають 
з черіня кочергою. Кидають муку: як займеться, то 
трохи охладять піч, а тоді вже садять. Жар згортають 
до припічка, скраю печі, щоб ще хліб загнітився. Зату-
ляють заслонкою піч, а припічок – запонкою з полотна 
(висіла біля печі, заслоняла піч). А ще у трубі прикри-
вали в’юшкою – кришкою, димохід на печі. Як вито-
плять, жар потух, і  закривають в’юшкою. Висувають 
хліб з печі на припічок кочергою. У п’ятницю пиріжки 
печуть і все готовлять. Пиріжки з капустою, сиром, 
маком, яблуками. На пиріжки простий помол, борош-
но підсівали на густе сито. Вчиняли на воді і як місили, 
то в руку лили олійки. Тісто на дрождях вчиняли, ко-
лись були саморобні. Пироги – на жаровню, а щоб не 
злиплись, то перемазували олійкою і яйцем зверху. На 
пироги піч топлять і дають зчахнути, як зчахла, а пи-
роги вже підійшли в жаровнях, тоді сажають у піч.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Ідуть сватати два старости. Убира-
ються в чистеньке, беруть житній хліб під плече, за-
мотаний у білу хусточку, і  йдуть, і  парубок з ними. 
Заходять, стукають у двері, кажуть: «Пустіть у хату, 
бо у вас є лишня дівка, то ми до вас прийшли, щоб 
її засватати. Наш молодий знає вашу доньку і прий-
шов свататись». Питають дівку: «Підеш за нашого па-
рубка?». А вона каже: «Піду». Дівка стоїть коло печі і 
комин шкряба... Міняються хлібом, мамка запрошує 
до столу, могорич запивають. Свій хліб їдять. Недов-
го сидять і йдуть до батьків молодого, віддають хліб і 
кажуть, що засватали дівку...

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Серед тижня, у середу, пекли шиш-
ки. Коровай пекли з крупчатки чи простого помолу, 
просівали на густе сито. Учиняють молоком, яєчок 
убивають трохи, олії небагато, сахару. Вчиняють на 
дрождях, замісюють, підходе гарно. Жаровеньки були 
глибоченькі, дві їх було. Ліпили так: роблять три косі 
тоненьких, як косу плетуть, і  кладуть на жаровню, 
одну коло одної. Плетуть з тіста мотузок і ним обво-
дять ті коски. Обвели, посередині кладуть рядом дві 
шишки невеличкі і по вуглах по одній, а тоді ліплять 
маленькі пташечки – дев’ять пташечок – і кругом об-
кладають коровай, зразу вище мотузочка, так, щоб 
влізло їх дев’ять. Ще квітчали тризубочками – квіточ-
ка з трьома зубчиками. А під шишки клали дрібні гро-
ші. Хай підійде, сажають у піч, на лопату кладуть жа-
ровеньку і сажають. Гукали сусід, кумів і шишки ліпи-
ти, і коровай. Вдовів на коровай не кликали, щоб були 
у парі. Приходять душ три-чотири, заходять і кажуть: 
«Добрий ранок! Будемо коровай начинати ліпити».

с. Заброди
Записала С. Щербань 2003 р. у с. Заброди  

Богодухівського р-ну Харківської обл. 
від Ляшенко Уляни Федорівни, 1922 р. н., 

Дейнеко Олени Василівни, 1917 р. н., 
та Демиденко Олександри Тихонівни, 1927 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Перед 
вечерею помолилися Богу, батько каже: «Благослови, 
Господи, страву цю їсти». І не дай Бог, хто буде балака-
ти за столом. Варили дванадцять страв: капуста, риба 
всяка, вареники з капустою, ягідьми, сливами, груші 
варені, кутя, озвар. На ніч посуду не мили і ложок не 
ховали, бо казали, що мертві душі прийдуть вечерять. 
Рано поминали мертвих.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Після Миколая [19  груд-
ня] начинають готовить гостинці к Різдву, печуть пря-
ники  – «коні», «барині». Хрещеникові давали «коня», 
а хрещениці – «бариню». Діти дуже раділи. У нас пекла 
ці пряники бабуся. Замісила тісто прісне [на соді], зразу 
зійшло, додали коричку, щоб пахло. Розкачували корж 
і формочками видавлювали  – «бариньку», «коника». 
Формочки були дерев’яні, оббиті жестю. Скрізь по селах 
пекли ці пряники, ящиками люди вивозили на базар, 
а найбільше їх випікали у Богодухові. Ще недавно пекли 
їх у Богодухові і у пекарнях, тепер не печуть. [...] Хлоп-
чикам-віршувальникам давали бублики, «коні». Їх упус-
кають раненько до хати. А під вечір колядники ходили, 
хлопці ходили, несли звізду, і дівчата ходили колядува-
ти. Просимося в хату: «Пускайте колядувати». – «Ідіть, 
ідіть в хату»,  – запрошували. Гості за столом сидять, 
а  ми заходимо і співаємо «Рожество Христе Боже». 
І гроші дають, і кусок сала. Міхоноша в торбу кладе.

ПОСТУВАННЯ У Великий піст, на Середохресну середу, 
печуть великий «хрест» і кладуть у діжку з зерном, за-
черствів, і держать його там, поки на поле їхати, і там 
його їдять. А дітям пекли невеликі – з житнього бо-
рошна ці «хрестики».

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
«Жай воронки» пекли на Сорок святих, зараз їх пече 
рідко хто. Пекли їх багато з білого борошна і очки з 
горошку чорного вставляли. Дітям пекли, ухватила 
дитина і побігла. Бігали, гралися і їли «птички».

http://www.etnolog.org.ua
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с. Ес. ЕЗЕЗабродиЕаброди
Записала С. Щербань 2003 р. у с. Заброди  ЕЗаписала С. Щербань 2003 р. у с. Заброди  

Богодухівського р-ну ЕБогодухівського р-ну 
від Ляшенко Уляни Федорівни, 1922 р. н., Евід Ляшенко Уляни Федорівни, 1922 р. н., 

Дейнеко Олени Василівни, 1917 р. н., ЕДейнеко Олени Василівни, 1917 р. н., 
та Демиденко Олександри Тихонівни, 1927 р. н.Ета Демиденко Олександри Тихонівни, 1927 р. н.
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ХЛІБ В ОБРЯДАХ Як зацвітуть [«хрести»] у  діжі, то 

їх не їли, а  як орали, то під плуг клали. [Сватання.] 
Ідуть старости, іде з ними жених. Хлібину вони свою 
поклали на стіл, а  їм у хустку клали свою – обміню-
вали хліб. Це як дівка згодна, а  як ні, вона хліба не 
обмінює і викотює гарбуз. [...] [Весілля.] Пропустили 
[весільний поїзд] у двір, виходять батько і мати [мо-
лодої] з  хлібом і запрошують.  [...]  Вийшли з церкви, 
сіли на віз, а зимою – на сані – глабці, і поїхали до неї. 
Приїхали, а коло воріт люди стоять. Виходить батько 
й мати з хлібом, сіллю і кажуть: «Заходьте до нашого 
куріня». [...] Поїзд з молодою їде до нього [молодого]. 
Це вже увечері. Стрічає батько й мати з хлібом-сіллю 
біля воріт. Батько і мати тримають одну хлібину на 
рушничку. Молоді укусять батьківського хліба, од-
ломлять і у сольку вмочать, уклоняться батькам, по-
цілують хліб, а тоді покуштують. Молоді прийшли від 
неї з хлібом.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У  четвер пекли шишки, хліб, 
у п’ятницю – коровай, калач. Два короваї у нас пекли, 
а то було, що коровай у суботу пекли. На коровай за-
міжні жінки йшли. Коровай молоком учиняли, дода-
вали сахар, олійки, яєчок. Коси плели, а  посередині 
шишку і по краях шишечки. Зійшли короваї на жа-
ровнях, помастили яйцем – на лопату і в піч. Дрова-
ми натоплювали піч, щоб аж челюсті білі були, тоді 
трохи давали охолонути і садили короваї, заслінкою 
затуляли, пригнічували. Устромляли скіпочку: як не 
прилипає, значить коровай готовий. Як тісто на ко-
ровай гарно підходило, [то] і  життя у молодих буде 
гарне, а як сідає тісто, ото погано. Коровай витягали 
з печі, на стілець ставлять, накривають. А то до носа 
ще прикладали: як пече дуже – ще не готовий. На жа-
ровні коровай укритий, а тоді з жаровні та на соломку, 
а соломку застеляли рушничком. Стояв, поки вихоло-
не, а тоді обережно беруть і на стіл несуть. На столі 
убирають калиною і житом – попарно. [...] На столі – 
коровай, калач, так само, як і у молодої. [...] Колись все 
село йшло на весілля, всім шишки давали і чарку ви-
носили (і запорожцям, що за порогом у сінях стояли і 
тут співали, виносили). [...] Калач – як хлібина, у тазку 
його пекли, а зверху – шишечка, а тоді встромляли ка-
лину у той калач і клали дві ложки на калач, зв’язані 
червоною лєнтою. На столі у неділю – коровай, калач, 
шишки на покуті у кошульках з лози, пироги на столі.

с. Корбині Івани
Записала С. Щербань 2003 р. у с. Корбині Івани  

Богодухівського р-ну Харківської обл. 
від Зміївської Валентини Іванівни 

та Синягіної Ганни Антонівни

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Старостів було троє, і  молодий з 
ними. Старший перед веде, він і хліб несе під рукою. 
Міняються ж хлібом.  [...] Виходять до воріт батько і 
мати з хлібом-сіллю. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У середу починають учиняти, в чет-
вер шишки печуть, пироги і короваї. До діжі стає дві 
коровайниці, а  ті борошно насівають, а  ліплять всі. 
Учиняли у діжі, тоді як підійде, начинали місить. Як 
учиняли, побільше сметани туди покласти, молочко, 
яєчок. На молочці тепленькому вчиняли, олійкою вимі-
шують гарно, руку вмочаєш в олійку. А дріжджі колись 
самі робили. Запарювали хміль, висівками підкладали, 

підходило, зціджували цю водичку, замішували тісто і 
на цьому тістові тоді вже вчиняли. Діжу на тепленьке 
ставили і накривали чистою одежинкою тепленькою. 
Зійшло тісто, знімають з тепленького, ставлять на лаву 
і на лаві його місять чи на стільчику. Як одна замори-
лася, то може й друга помагать. Та просить: «Рідкувате, 
давайте ще мені мукички». Добавляють. Вона ж руку в 
олійку вмокає, щоб місити легше було, а воно ж стано-
виться рідше, треба мукички добавляти. І місять до тієї 
пори, поки воно начинає підходити і відстає від руки. 
Вимісили і поставили на тепленьке. Як підійде повна 
діжа, ставимо діжу до столу і начинаєм ліпить шишки. 
Із шишок починаємо. Ліпиш на столі, а ставиш у жа-
ровню, трошки підійшли і у піч, помазали яєчком і по-
садили в піч. Закрили піч заслінкою, щоб рум’янилось, 
загнітилися. Півчаса пеклись. Спекли одну піч, а  на 
другу вчиняли, поки ті попеклися, тут уже й ці гото-
ві. Шишок багато напікали  – одну піч, другу, третю. 
А  тоді ж коровай печуть. Піч гарно натоплюють. Як 
піч готова, нагоріла, дивляться, воно тоді піднебіння 
таке нагорівше, задимлене. Як дрова начинають горіть, 
воно задимлюється, а тоді робиться біле. Кинеш у піч 
муки трошки: якщо мука схвачується, горить відра-
зу – ні, ще коровай погорить, трошки даєш зчахнути. 
Тоді жаровеньку з короваєм (коровай помазали яєч-
ком) на рогач ставиш і в піч. Разом з короваєм і калач 
випікали. Калач круглий, пекли у формочці – тазочку, 
прикрашали його колосочками з тіста – посередині і по 
краях обведеш. Одна коровайниця дивиться за піччю, 
там підкинула дров, там жарок розгорнула. Це робить, 
яка коло печі способніша. Як коровай ліплять, спліта-
ють з тіста дві коси і кладуть уздовж жаровеньки, тоді 
стьожечку беруть з тіста і підперізують оці косочки, як 
мотузочок, щоб не розсувалося. Тоді кладуть по вуглах 
чотири шишки – красивих, більших, а там манюні кла-
дуть, ліплять «птички», посередині одну велику став-
лять і меншенькі [шишки]. Більші шишки на даруванні 
дають рідним і хрещеним батькам. Коровай печеться у 
жаровні і там, і там, по два печуть і по одному калачеві. 
Калач – хлібинка, посадили у форму, а зверху уквітча-
ють зубчиками з тіста, а  посередині  – шишка. Яйцем 
примазували. Як сяде калач, не вживуть молоді. Ба-
рильця ще пекли окремо – батькам хрещеним. Пироги 
пекли з печінкою, квасольою, маком, сиром, сливами, 
ягідьми. Шишки пекли з такого ж тіста, як на коровай і 
на калач. Брали найбіліше борошно.

с. Кручик
Записала С. Щербань 2003 р. у с. Кручик  

Богодухівського р-ну Харківської обл.  
від Ножки Векли Іванівни, 1930 р. н.,  

Тарасенко Ганни Тимофіївни, 1926 р. н.,  
та Ільченко Марії Василівни, 1931 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Зразу як тільки приїхали до молодої, 
поїзд перев’язують: дружкові дають рушник, бояри-
нам – платочки, свашці і світилці колись полотно да-
рували на сорочку, а свашка за це дає по шишці. [...] Як 
заходили за стіл, молодий підводив молоду, вона сто-
яла, аж поки він у хату не зайде, а  тоді схилялася на 
калач. [...] Було, молоді у свашки ночували. Ведуть до 
свекрів молодих від свашки – дружко і свашка. Сідають 
снідати і йдуть до неї. Беруть калач. Як прийдуть до 
батьків, приносять калач. [...] У понеділок їдуть назад 
від неї до нього додому і там розрізають калач і лежень.

БОГОДУХІВСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua
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село йшло на весілля, всім шишки давали і чарку ви
носили (і запорожцям, що за порогом у сінях стояли і Іносили (і запорожцям, що за порогом у сінях стояли і 
тут співали, виносили). [...] Калач – як хлібина, у тазку Ітут співали, виносили). [...] Калач – як хлібина, у тазку 
його пекли, а зверху – шишечка, а тоді встромляли каІйого пекли, а зверху – шишечка, а тоді встромляли ка
лину у той калач і клали дві ложки на калач, зв’язані Ілину у той калач і клали дві ложки на калач, зв’язані 
червоною лєнтою. На столі у неділю – коровай, калач, Ічервоною лєнтою. На столі у неділю – коровай, калач, 
шишки на покуті у кошульках з лози, пироги на столі.Ішишки на покуті у кошульках з лози, пироги на столі.
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не, а тоді обережно беруть і на стіл несуть. На столі 
убирають калиною і житом – попарно. [...] На столі – Мубирають калиною і житом – попарно. [...] На столі – 
коровай, калач, так само, як і у молодої. [...] Колись все Мкоровай, калач, так само, як і у молодої. [...] Колись все 
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носили (і запорожцям, що за порогом у сінях стояли і Мносили (і запорожцям, що за порогом у сінях стояли і 
тут співали, виносили). [...] Калач – як хлібина, у тазку Мтут співали, виносили). [...] Калач – як хлібина, у тазку 
його пекли, а зверху – шишечка, а тоді встромляли каМйого пекли, а зверху – шишечка, а тоді встромляли ка
лину у той калач і клали дві ложки на калач, зв’язані Млину у той калач і клали дві ложки на калач, зв’язані 
червоною лєнтою. На столі у неділю – коровай, калач, Мчервоною лєнтою. На столі у неділю – коровай, калач, 
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випікали. Калач круглий, пекли у формочці – тазочку, 
прикрашали його колосочками з тіста – посередині і по Фприкрашали його колосочками з тіста – посередині і по 
краях обведеш. Одна коровайниця дивиться за піччю, Фкраях обведеш. Одна коровайниця дивиться за піччю, 
там підкинула дров, там жарок розгорнула. Це робить, Фтам підкинула дров, там жарок розгорнула. Це робить, 
яка коло печі способніша. Як коровай ліплять, сплітаФяка коло печі способніша. Як коровай ліплять, спліта
ють з тіста дві коси і кладуть уздовж жаровеньки, тоді Фють з тіста дві коси і кладуть уздовж жаровеньки, тоді 
стьожечку беруть з тіста і підперізують оці косочки, як Фстьожечку беруть з тіста і підперізують оці косочки, як 
мотузочок, щоб не розсувалося. Тоді кладуть по вуглах Фмотузочок, щоб не розсувалося. Тоді кладуть по вуглах 
чотири шишки – красивих, більших, а там манюні клаФчотири шишки – красивих, більших, а там манюні кла
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воно задимлюється, а тоді робиться біле. Кинеш у піч Евоно задимлюється, а тоді робиться біле. Кинеш у піч 
муки трошки: якщо мука схвачується, горить відраЕмуки трошки: якщо мука схвачується, горить відра
зу – ні, ще коровай погорить, трошки даєш зчахнути. Езу – ні, ще коровай погорить, трошки даєш зчахнути. 
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краях обведеш. Одна коровайниця дивиться за піччю, Екраях обведеш. Одна коровайниця дивиться за піччю, 
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с. Полкова Микитівка
Записала С. Щербань 2003 р. у с. Полкова Микитівка  

Богодухівського р-ну Харківської обл.  
від Колмик Мотрони Ільківни, 1926 р. н.,  

та Процай Надії Якимівни, 1929 р. н.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ В  неділю перед обідом прихо-
димо, як вже молоду вберуть. Ідемо в хату, сідаємо за 
стіл – молода, старша дружка і всі дружки – сама мо-
лодь. Столи понакривані: борщ, тоді картопля тушена 
з м’ясом, м’ясо окремо, домашні ковбаси, сметана, пи-
роги. [...] Молода сідає на покуті. Калач – на столі (з ка-
лачом її будуть випроводжати), а на калачі – дві лож-
ки, зв’язані лєнточкою червоною, і  дві пляшечки тут 
стоять з наливкою чи горілкою і з калиною. Молодь за 
столом, а кухарка поштує, батько наливає наливочки. 

БОРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Чернещина
Записали Х. Ткач та Н. Федорович у липні 2001 р. 
 у с. Чернещина Борівського р-ну Харківської обл.  

від Буланої Марії Григорівни, 1912 р. н.,  
Маслової Харитини Савеліївни та  

Гонтар Євдокії Миколаївни, 1926 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА СКЛАДКАХ, ВЕЧОРНИЦЯХ Як 
праздники ж великі, оце Різдво, Новий Год буде, по-
старому тіки ж, не по-новому, ми складалися тоді. 
Складалися, готовили ж усе: млинці пекли, картошку 
жарили чи тушили, «орішки» пекли, кисіль варили. 
Тоді ото хлопці ж ідуть, якийсь з півлітрами. Як же ко-
лись ще не такі великі були, ми так складалися ж. Так 
одна з терну наварила кампоту та налила в бутилки, та 
дає й хлопцям по рюмці, й дівчатам по рюмці. Випили, 
оце й усе. Ні водки, нічого. А поїли те, що ми наготови-
ли, й усе. І так ото посиділи й розійшлись. Ото ми так 
складались, ще малими були. Ну, не такими малими, 
ну вже ж дівочками. [Чи платили господарям хати, де 
вечорниці були?] Платили ми. Щедрувати ходили. Нам 
давали хліб, кусок сала, хлібину. Ми його оддавали їм 
за те, що ми ж рипаємо й їмо їх добро. Гроші не давали, 
того що раньче їх не було. [Чи ходили на вечорниці в 
піст?] Ходили, но мало в піст. А так ходили.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай пекли люди. Кликали 
шишки ліпити. І старі були, й молоді були. Но не такі ж 
молоді, що дівчата там. Кликали жінок, шишки пекли, 
коровай. В  молодої молодої кличуть люди. Молодої 
отдєльно печуть коровай, молодого отдєльно печуть 
коровай. І тоди ж вони ділять же і молодої коровай. 
В молодого – в понеділок [ділять коровай]. Приходять 
снідати молоді, і тоді ділять цей коровай. А як за один 
день, так за один день і ділять вже. Різки [робили]. Те-
пер рідко роблять. Шишки ж ото пекли. Різки роздає 
молода родичам, а тоді – подругам, а тоді так – знако-
мим. Ото дубину там, скількось наріжуть, йде здорове 
гільце. Хоч «гільце», хоч «різки» [називали]. Квіточки 
наверху, а тоді отак же кісто [тісто] обхопим туда. За-
пікали в тісто. Квіточки зверху [чіпляли], як уже оте 
попечеться. Хто й конхветки прив’язував. В молодого 
не було [«гільця»], а у неї ж ото. Гільце і ще ж коровай. 
І ото ж вони тут роздають і туда. [Чим прикрашали 
коровай?] Та щось там робили: і зірочки, квіточки. 

ПОМИНКИ Оце ж як умре вона, поховають, ідуть обі-
дати, дають скатерть такий, ну який він, накидка чи 
скатерть, і тарілку, і ложку. Не всім, одній дають. Кому 
назначе: чи вам, чи мені, чи кому другому.

ХЛІБ У  нас гарний помол був, ми намелем своєї, чис-
та пшениця. Намелем і печем хліб. В  нас хліб отак і 
отакий увишки. Садовимо в печі, ото коли на листі, 
коли на сковородах. І ото їли. А тепер же ми з магазіна 
їмо. [...] З хлібиною [йшли старости]. Як [старостам] 
одказали, що ми не оддамо дочки, то оддають їм хлі-
бину назад.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Спер-
ва робили [дванадцять страв], а  тепер  – ні. Кутя, 
узвар, риба, капуста, картошка, пироги. Конхвети, 
таке, пряники, печиво. [Які страви обов’язково готу-
вали на Святвечір?] Хто які може. Мої батьки, роби-
ли, оце саме главне – кутя, узвар. Большинство, то я 
замітю, кутю, узвар, пироги, кренделі якісь там їдять. 
Чула, кісток нільзя кидати було [у вогонь], бо в тебе ж 
кістки крутитимуть.

ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Костів

Записала О. Таран 12 жовтня 2016 р.  
у с. Костів Валківського р-ну Харківської обл.  

від Петренко Ніни Максимівни, 1942 р. н.

ПОМИНКИ Картошка там чи суп гарячий, чи сильоди �на 
[оселедець], чи риба. Оце таке. Раніше обіди хіба були 
такі, як тепер! Як обично: борщ, картошка, сельодка, 
капуста, морква тушена. Простенько там. [...] Катлєти, 
риба. Зразу перве – гаряче: борщ ілі капусняк. Карто-
шка гаряча тоже, п’юре. «Олів’є». [Чи готують коли-
во?] Обізатєльно. Канун: солодка вода й піченнячко 
там. І три раза обійшли, і передают у таких же ж цих 
мисочках: ти взяла три рази, я, й пошла-пошла [по 
колу мисочка], і передають один одному. [Яку страву 
подають останньою?] Кашу молошну. «Не давали ше 
каші», – кажуть. Кашу подали, поїли кашу – бувайте 
здорові. Рисова каша молошна. Яєчка туди вбивають, 
крохмалю. По грамині  – це каша-виганяйло. Оце в 
кахве. А дома – ні. Дома, було, киселик там ягідний. [...] 
На поминки в основному [капусняк готують]. Ото за-
ливна було капуста, морква заливна, риба. Із подлив-
кою. Подливу роблять. Заливають моркву, капусту в 
тарілки і ото таким поминають. Тепер цього – ні. Рибу 
заливають. Моркви – ні, капусти – ні. Рибка була. Річ-
кова, жарена. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Тепер хлібину кладут [на віко]. Годів 
двадцять. А раньше – ні. Тепер берут лупают хліб – по 
куску хліба в основному. Ламають [хліб]. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи у неділю 
після Паски, через тиждень. Несут в кого шо є. Кажде 
йде до своєї могилки, набирають. Раньше так – при-
йшли, милостинку на гробик положили. Обізатєльно 
положили на гробик крашанки і печення, канхвети 
там чи шо. І пасочки кусочки. І ціленькі, і є маленькі, 
хто як, по-різному. Вся родина сідає. Біля гроба�. Каж-
дий біля свого гроба. [Чи пригощають на кладовищі 
знайомих?] Дуже ні тепер, а раніше звут, дают, розда-
ют. Раньче було: стіл здоровий на кладовищі, довгий, 
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і ото в кого є шо, приходят, стают усі, зносяться, і так 
обично вже кажуть так по селах, і всі разом помина-
ють. Та й тепер вже [так]. 

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ ТА РАЦІОН Снідання  – часа 
там у восім. Суп, картошка, коли шо там таке, мака-
рони. Обід у дванадцять-час. А  після обіду до вечо-
ра ще довго, походиш шось поробиш  – обратно теж 
шось перекусити: чи огірок, чи помідор. Полудень, 
а  тоді вечеря. [Що готували на  обід?] Борщ, карто-
шка – жарена картошка, варена. В основному карто-
шка. [Як готують борщ?] Мясо кипить. Любе, яке там: 
чи курятина, чи гав’ядина, чи свинина кипить. Кар-
тошку начистив. А  там готовлю бурячок, морковку, 
цибульку. Усе перетерла на тертушечку, олійки на ско-
вороду, пережарила, зажарка жариться у мене. М’ясо 
кипить, картошку вкинула, капусту готовлю, наріза-
ла, вкинула. А тоді вже зажарочку вкинула, посолила. 
Я ще й курячу приправу кидаю. Я люблю. Лавровий 
[лист], душистий [перець]. Кипить там не дуже, щоб 
капуста не перекіпала. І таматику ллю ж, обізатєльно 
тамат. Закисляли – буряки красні закисляли. Наріза-
ли буряків у макітри� чи в чому, і ото красний буряк 
стояв. Скіки там водою залила, скіки кисне днів, він 
перекисає, а тоді порізала і тоді кваску того ж улила. 
[Як готують капусняк?] Кипить же ж мнясо, капуста, 
пшоно. [Капуста] в основному свіжа, а як кисла – хоч 
на мнясорубку, гарненько ж так. Зажарку наготовила, 
тамату і капуста. Капусняк хароший! І  борщ удасця 
з м’ясом. [Чи кидають у капусняк пшоно?] Обяза-
тєльно! Ше даже картошка хай відвареться ціла, тоді 
витягти, передавити, перемолоть туди у капусняк,  
і пшоно, все. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Чи  був погріб?] Де там. Яма така. 
Ой Бо’, картошечки там було. То тепер люди живуть! 
Холодільники і камери! Там у сінях якшо шось поста-
виш, сінці були. У воду холодну поставиш каструлю, 
шоб не скисло ж зразу; чи суп, чи борщ, чи молошне, 
кашу. [Як зараз зберігають продукти?] На двір у кла-
довки якшо там шо, то виносять, чи в холодильник. 
[Де зберігають м’ясо?] Камери є – морозять. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Що готують на весілля?] Ой, все 
таке готовлять, оце свайба тут була – двайцять чоти-
ри блюда було! Це так, каже, не все перещитала. Страх 
Божий таке все! Це такі багаті.  [...] Грають свайбу в 
неділю. [Печуть] обізатєльно короваї, шишки, усе. За-
казують. [А раніше пекли] самі. Бабушки� вечором лі-
плять. Коровай пекли, гільце готовили. Шишки неве-
личкі: так розліпила, тоді ж зубчики потой [надсікла], 
невеличкі. Коровай отдєльно, а це [шишки] отдєльно 
учиняли. Роздають же ж [шишки] на свайбі родичам 
усім. І  знакомим виносять  – у  хвартусі мати виносе 
і роздає.

с. Огульці
Записала О. Таран 13 жовтня 2016 р.  

у с. Огульці Валківського р-ну Харківської обл.  
від Певної Лідії Омелянівни, 1924 р. н.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Як война кончилася, 
голодовка в нас була. Німці все попалили, копи попа-
лили, і картошки не вспіли вибрати. Отаке все було. 
Бур’ян люди варили, їли, ну я його не їла, того шо у 
мене мама була шила, вона поїде, накупує лахманян-

чиків таких, платтячків таких всяких нашиє, на тачку і 
поїхали – їздила міняти: там, де войни не було. Це там 
люди не голодували, а ми голодували. В нас не дали 
людям картошки вибрати німці, ми тоді коромисла 
береш, відра, ідеш у поле, де плантація картоплі, і тоді 
відра набирали, і додому впельохали. Чистили, вони 
хароші, почистиш  – біла хароша картошка, тіки шо 
мерзла. І ото як топили, плиту витрили [вимели], ви-
мили і на плиті жарили. Отакі бо й картошки їли. А з 
тачкою як їздили, тоді привезли ми зернятка. Ото ми 
з зернятка варили слу �пи і  їли. Я  знаю, шо насиплят 
одну миску, виїла я його, і ше другу підсипают, бо не 
хватало однієї миски: ну шо ж, водичка, соли – де її 
брати, кроме [як] на базарь ходили; базарі були, на ба-
зарь ходили, підеш стаканчик купиш та й досолювали. 
Де войни не було, може, люди їздили, брали, а  сюди 
продавали, в общем хто вмів крутиться, той не опух, 
а хто не вмів крутиться...

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ Города восємдесят соток 
було. Вирощували усе на світі. А  картошки як над-
баємо, так погріб під стелю. А  тоді вивозим продає-
мо�, тоді вже питацця [харчуватися] було чим. Уже усе 
було, віднесеш на базар  – уже і є копійка. Канєшно, 
налогами обкладали дуже. Корову держали  – моло-
ко треба здати, яйця здати, порося зарізати  – тре-
ба кожу здати, ні в коїм разі різати ніззя, тіки треба 
обірати і нести кожу здати. Налог же ж тоже на зем-
лю, на все накладали. [...] [Що ще садили на городі?] 
Й кукуруза, й огірки, і баклажани [помідори]. Сіяли 
просо, жито, пшеницю. [Яку пшеницю сіяли?] Була і 
яра, і якась друга �. Два сорти якісь, шо з ярої мука не 
дуже біла, а з другої якась дуже біла була. Під лопату 
садили і під плуги садили [картоплю]. Плуг їде, а сзаді  
тикаєш.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Що 
готували на Різдво?] Озвари варили, періжки пекли, 
шишки. Все, шо найдобріше, готовили. Все де яке до-
бре, все готовили. Готовили кутю. Бабушка в нас була, 
оце вона всігда варила кутю й озвар і ставила на вуго �л, 
коло Бога, де Бозя стоїть. [Із чого варили кутю?] Яч-
мень товкли у ступі, то шо пшоно товкли. Січас же не 
понімаємо, як пшоно, а тоді в ступі як натовчеш, та й 
буде кутя. [...] Вечерю приносять гості, гостей почту-
ють. Хто хоче, може понести. Рідні якійсь чи знако-
мому, хрещеним.  [...] Всі дотримувалися [посту].  [...] 
[Чим пригощали щедрувальників?] Канхвети – де ти 
їх возьмеш, то пекли то млинці, то коржики. Ото ті 
млинці на палицю понастромляют, і стирчат. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Мас-
ляна. У нас була бабушка, то вона тоже, як корову дер-
жали, то сильно сирянка була, і то вона пост – не їсть 
бабушка. Уся сім’я їсть, а вона не їсть. А тоді як та Мас-
ляна буде, бочечку розперізує і тоді цілий тиждень ва-
реники варе, кажен день. Жиляний понеділок  – піс-
не їли. Не їли нічого такого, кроме олійка, огірочок, 
отаке. Такого  ж нічого ніззя їсти було у Жиляний 
понеділок.  [...] Бабушка пекла пташки, жайворонки. 
Є ж цей празник – Сорок святих. [...] [Як готувалися 
до Великодня?] Варили шо подобріше. Періжки, сме-
танка, холо�дчик, рибка. Це все готовиться, аби шоб не 
жирне було. Цілий тиждень люди печуть паски. Ото 
з вівторка до самої суботи печуть. [Чи не зачерствіє 
паска, якщо її у вівторок спекти?] То яка паска. Від 
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довки якшо там шо, то виносять, чи в холодильник. Ідовки якшо там шо, то виносять, чи в холодильник. 
[Де зберігають м’ясо?] Камери є – морозять. І[Де зберігають м’ясо?] Камери є – морозять. 

[Що г І[Що готують на весілля?] Ой, все Іотують на весілля?] Ой, все 
таке готовлять, оце свайба тут була – двайцять чотиІтаке готовлять, оце свайба тут була – двайцять чоти
ри блюда було! Це так, каже, не все перещитала. Страх Іри блюда було! Це так, каже, не все перещитала. Страх 
Божий таке все! Це такі багаті.  [...] Грають свайбу в ІБожий таке все! Це такі багаті.  [...] Грають свайбу в 
неділю. [Печуть] обізатєльно короваї, шишки, усе. ЗаІнеділю. [Печуть] обізатєльно короваї, шишки, усе. За
казують. [А раніше пекли] самі. БабушкиІказують. [А раніше пекли] самі. Бабушки
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тамату і капуста. Капусняк хароший! І  борщ удасця Фтамату і капуста. Капусняк хароший! І  борщ удасця 
з м’ясом. [Чи кидають у капусняк пшоно?] Обяза Фз м’ясом. [Чи кидають у капусняк пшоно?] Обяза- Ф-
тєльно! Ше даже картошка хай відвареться ціла, тоді Фтєльно! Ше даже картошка хай відвареться ціла, тоді 
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обірати і нести кожу здати. Налог же ж тоже на зем
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обірати і нести кожу здати. Налог же ж тоже на зем
лю, на все накладали. [...] [Що ще садили на городі?] Флю, на все накладали. [...] [Що ще садили на городі?] 
Й кукуруза, й огірки, і баклажани [помідори]. Сіяли ФЙ кукуруза, й огірки, і баклажани [помідори]. Сіяли 
просо, жито, пшеницю. [Яку пшеницю сіяли?] Була і Фпросо, жито, пшеницю. [Яку пшеницю сіяли?] Була і 
яра, і якась другаФяра, і якась друга �Ф�яра, і якась друга �яра, і якась другаФяра, і якась друга �яра, і якась друга. Два сорти якісь, шо з ярої мука не Ф. Два сорти якісь, шо з ярої мука не 
дуже біла, а з другої якась дуже біла була. Під лопату Фдуже біла, а з другої якась дуже біла була. Під лопату 
садили і під плуги садили [картоплю]. Плуг їде, а сзаді Фсадили і під плуги садили [картоплю]. Плуг їде, а сзаді 
тикаєш.Фтикаєш.
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жиру [залежить]. [Як Ви печете паски?] Учинити, під-
бити дрожді, підбити, підмісити, багато всього. В мене 
єсть каструлька така; а  тоді як багато, я,  наприклад, 
в  їй печу, всігда пекла, не одну печ. В мене печі здо-
рові, ото дві печі напечу, шоб було мені і роздати було 
шо. [Що означає «дві печі»?] Дві партії. В печі. Так я ж 
в печі печу: оці вже подила, а ці вже готові. Поки ті по-
печуться, а ті вже в мене підійшли, я їх зразу й ті сажу. 
То як: молочко, трошки яєчка, сахарьку. Все на глаз. 
А муку – сійчас уже у магазіні, а раніше – яку приве-
зуть з мелниці, а тоді ж яка там мука була. Таких пасок 
ми тоді й не їли, як січас. [Чи просівали борошно?] 
Аякже! Сито таке ж було. У  мене каструля, та, шо я 
паски пекла, тіки для паски. Нічого я в ній не робила, 
тіки паски пекла. І це було скіки годів урад, щоб ми так 
жили, а вже сійчас хто їх і пече! А тепер пішли готове 
купили. [Скільки пасок у Вас виходить?] Десятків два. 
Або п’ятнадцять пар. В мене паски здорові! Три літри 
молока, борошна місиш, скіки піде. [Як прикрашаєте 
паску?] Яйця, сахарьком. Білочок. [...] Красимо яйця. 
Тепер у цибулинні. Шарлупу цибульки, а  тоді зва-
риш – красно ж от. Тоді у тій юшці яйця кладеш. І вони 
красні, хароші, аж чорні. Я цибулиння як зварю, воно 
настоїться, а тоді юшку сцідила, у ту юшку кладу яйця, 
і варяться вони. І тоді красиві вони, не нада й нічого 
робити їм. Йдуть сначала на всю �ношну, і  тоді перед 
утром батюшка святи�ть, а тоді бабушка наша приходе 
і дає нам по паске, по крашанці: «Розговіяться вста-
вайте!». Уже в шість часов було приходе із церкви вже 
з свяченою паскою. Ото нас побуде, свяченим пороз-
говіваємося, а тоді остальне шо в нас є, а тоді хочеш 
спать – то лягай, не хочеш – уставай та снідай, може, 
тобі їсти хочеться чи шо, отак. Усе на світі святили: 
та пшенця, шоб курята неслися. То таке все. І  соль 
святили, потрошку всього. [Сало, м’ясо] святилося 
обязатєльно до Паски, бо з церкви прийшли, зразу 
шо – сало різали, крашанки б’ють, чистять, сметанка. 
сметани було каструлю готове бабушка. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Про�води. Ше 
должна на Проводи паска обязатєльно ж бути. Періж-
ки печуть іще. Дома [сідають і  їдять], на кладовище 
[йдуть]. Хто хоче – іде, а хто не хоче – ніхто не тягне. 
З дітьми обязатєльно ходили, дітвора збирали з гро-
биків яйця, канхфети. 

ЧАСТУВАННЯ НА ДОСВІТКАХ «Складка» називалася. 
Оце ж ті вечерниці  – ми схотіли складку зібратися. 
І ото зберемося, бува, шось купуємо – було шо вечеря-
ти. Гуртом, ото скіки душ желає, стіки і йде. Хто гро-
ши вносе, хто шо приніс добренького, ото шоб було 
на всіх. [Чи хлопці брали участь у складках?] Аякже! 
Брали. 

СТРАВИ НА ТОЛОКУ Варила: борщ, каша, на снідання 
картошка, сметана (коровка своя була), періжки, вер-
гуни, деруни. Все на світі пекла, годувала людей. На 
мазку помагали. Стройка дуже трудна �, а шо зробиш. 

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ ТА РАЦІОН [Скільки разів на 
день їли?] Три рази. Снідання. Шо хто там пригото-
ве: суп чи до супу. [Хто у Вашій родині готував їжу?] 
Кому приходилося. Та батько то ні у нас, а є й батьки 
готують ще лучче, чем мати наготове. Бабушка наша 
[готувала]. Мама зайнята була  – город полоти, а  ба-
бушка осьо коло плити. Готовили у нас бабушка дуже 
харашо. Всігда в нас єслі суп, то до супу плескачів 

напече. Плескачі – раніше хліб же пекли, у пічах же, 
і тоді із цієї діжі викачувала плескачі на сковороду, ото 
на тій сковороді плескачів напече, і до сметани. Сме-
тани у неї всігда, завитушка була, ото в каструлі наро-
бе, накидає супик, коржі з сметаною. А на обід – борщ, 
каша. Каша як не молочна, так крута каша, парене мо-
локо із печі витягне, тоже гарно. «Парне молоко» так і 
називалося. А в вечерю тоже ж той... Шось вечеряли, 
конєшно. Не ївши – не лягали. Тоді було то молока по 
чашці вип’ють. Супів більш не варили, нічо’, а  таке 
шос, підходяще.

ХЛІБ Пекла [хліб]. Кісто робиш – готуєш на пироги, тіки 
на хліб. Все так місиш у діжі, каструля така спеціальна. 
Раніше то діжі були, раніше то не було каструль, а така 
діжа з дерева. Обикновенне дерево. Тоді у каждой [гос-
подині] і для огірків була діжка, для капусти діжка, для 
яблук діжка. У нас усігда все було А сюди як переїхали, 
діжки ті уже порозсипалися, уже вони не ну�жні, а ка-
струлі. Каструлі понакупляли і так в каструлях [міси-
ли]. А діжки – одна ше є, стоїть. А ті всі порозсипались, 
то попалили. [Коли вчиняють тісто на хліб?] Коли тобі 
времня підходе. Коли я управлюся з оцим ділом усим. 
Шоб я успіла його попекти ж чи поварити, ше й на ро-
боту йти. Звечора [вчиняли], а коли удосвіта, то на ро-
боту не спішу, а як звечора учиню, то до роботи й спек-
ти. [Скільки буханців у Вас виходило?] Штук п’ятеро, 
шестеро, ну, повна піч. Сначала пекли на капу�стянім 
ли�сті. Отак  – капуста на городі, листки наривали, на 
горищі розстеляли. Вони сухенькі, і  цілу зіму листок 
такий [плаский, рівний]. Як зимою печеш було, листя 
береш із горища, дерев’яна лопата. На дерев’яну лопату 
кладеш цю хлібинку, на тей листок і туди ж [у піч]. Ото 
на капустянім листі. А тоді вже сюди перейшла – пе-
кла, я тоді накупила ско�вородів. Накупила сковородів, 
і кажда хлібинка у сковороді. [На скільки днів вистача-
ло хліба?] Як поїли – ще вчиняєм. Як яка сім’я в кого. 
Яка в кого сім’я була і скіки хто употребляв. [Я пекла] 
раз у тиждень. [Діжку відразу мили?] Одшкребеш було, 
а  те тісто, шо остаєцця, підбиваєш і печеш обратно 
хліб. Без дрожджів на тісті я пекла хліб. Було напечу 
білого хліба і житнього. Бувало, шо білий хліб в одну 
сторону, а такий чорний – в другу� сторону. Я ж замі-
чала по сковородах, воно ж тоже – не так просто його 
напекти. Шоб піч була натоплена, тоді й хліб получиця. 
А як не натопиш гарно, то таке й напечеш. [...] У мене 
ж кочерга була, то я перебивала той жар, де погано на-
горіло – туди жар підсипаю. Тоді відтіля вигрібаю. Мо-
роки було багато, поки напечеш. [Як визначали, що піч 
уже напалена?] Як нагорить, то вона аж біленька, а як 
не нагорить, тоді вона чорна. [Як довго печеться хліб?] 
Я по часах не пекла, я так пекла. Підглядала. В мене ж 
така затула є. Затулою закрию, як погнітиться, значить 
ту затулу прибираю. Тоді вже не буде дуже жарко горі-
ти. А якшо від затули жарко, то він може згоріти. [...] 
Було й так: як замісиш рідше, то він [хліб] зростецця, 
а як намісиш крутенько, тоді він так виросте. А як та-
кечки м’яко замісиш, так він розпливається. [Коли пе-
кли і пшеничний, і житній хліб,] бувало так, шо треба 
подивитися. Єслі таки оцей же, шо білий, так конєшно 
пікся він легше, може бути лучченький, треба рань-
ченько і витягати, а житній буде довше пектись. [Який 
хліб корисніший?] Та гарний і той, і той, як напечеш – 
добрий білий і добрий чорний. [Як називався перший 
відрізаний шматочок хліба?] «Горбушка». 
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должна на Проводи паска обязатєльно ж бути. ПеріжІдолжна на Проводи паска обязатєльно ж бути. Періж
ки печуть іще. Дома [сідають і  їдять], на кладовище Іки печуть іще. Дома [сідають і  їдять], на кладовище 
[йдуть]. Хто хоче – іде, а хто не хоче – ніхто не тягне. І[йдуть]. Хто хоче – іде, а хто не хоче – ніхто не тягне. 
З дітьми обязатєльно ходили, дітвора збирали з гроІЗ дітьми обязатєльно ходили, дітвора збирали з гро
биків яйця, канхфети. Ібиків яйця, канхфети. 

 ДОСВІТКАХІ ДОСВІТКАХ «СклІ«СклІадка» називалася. Іадка» називалася. 
Оце ж ті вечерниці  – ми схотіли складку зібратися. ІОце ж ті вечерниці  – ми схотіли складку зібратися. 
І ото зберемося, бува, шось купуємо – було шо вечеряІІ ото зберемося, бува, шось купуємо – було шо вечеря
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говіваємося, а тоді остальне шо в нас є, а тоді хочеш 

М
говіваємося, а тоді остальне шо в нас є, а тоді хочеш 
спать – то лягай, не хочеш – уставай та снідай, може, 

М
спать – то лягай, не хочеш – уставай та снідай, може, 
тобі їсти хочеться чи шо, отак. Усе на світі святили: 

М
тобі їсти хочеться чи шо, отак. Усе на світі святили: 
та пшенця, шоб курята неслися. То таке все. І  соль 

М
та пшенця, шоб курята неслися. То таке все. І  соль 
святили, потрошку всього. [Сало, м’ясо] святилося 

М
святили, потрошку всього. [Сало, м’ясо] святилося 
обязатєльно до Паски, бо з церкви прийшли, зразу 

М
обязатєльно до Паски, бо з церкви прийшли, зразу 
шо – сало різали, крашанки б’ють, чистять, сметанка. Мшо – сало різали, крашанки б’ють, чистять, сметанка. 
сметани було каструлю готове бабушка.Мсметани було каструлю готове бабушка.

 В КАЛЕ М В КАЛЕНМНДМДАРІМАРІ ПроМПро�М�Про�ПроМПро�ПровМводи. Ше Моди. Ше 
должна на Проводи паска обязатєльно ж бути. ПеріжМдолжна на Проводи паска обязатєльно ж бути. Періж
ки печуть іще. Дома [сідають і  їдять], на кладовище Мки печуть іще. Дома [сідають і  їдять], на кладовище 
[йдуть]. Хто хоче – іде, а хто не хоче – ніхто не тягне. М[йдуть]. Хто хоче – іде, а хто не хоче – ніхто не тягне. 
З дітьми обязатєльно ходили, дітвора збирали з гроМЗ дітьми обязатєльно ходили, дітвора збирали з гро
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ть, а тоді бабушка наша приходе 

Ф
ть, а тоді бабушка наша приходе 

і дає нам по паске, по крашанці: «Розговіяться вста Фі дає нам по паске, по крашанці: «Розговіяться вста- Ф-
вайте!». Уже в шість часов було приходе із церкви вже Фвайте!». Уже в шість часов було приходе із церкви вже 
з свяченою паскою. Ото нас побуде, свяченим пороз Фз свяченою паскою. Ото нас побуде, свяченим пороз- Ф-
говіваємося, а тоді остальне шо в нас є, а тоді хочеш Фговіваємося, а тоді остальне шо в нас є, а тоді хочеш 
спать – то лягай, не хочеш – уставай та снідай, може, Фспать – то лягай, не хочеш – уставай та снідай, може, 
тобі їсти хочеться чи шо, отак. Усе на світі святили: Фтобі їсти хочеться чи шо, отак. Усе на світі святили: 
та пшенця, шоб курята неслися. То таке все. І  соль Фта пшенця, шоб курята неслися. То таке все. І  соль 

Шоб я успіла його попекти ж чи поварити, ше й на ро

Ф
Шоб я успіла його попекти ж чи поварити, ше й на ро
боту йти. Звечора [вчиняли], а коли удосвіта, то на ро

Ф
боту йти. Звечора [вчиняли], а коли удосвіта, то на ро
боту не спішу, а як звечора учиню, то до роботи й спек

Ф
боту не спішу, а як звечора учиню, то до роботи й спек
ти. [Скільки буханців у Вас виходило?] Штук п’ятеро, 

Ф
ти. [Скільки буханців у Вас виходило?] Штук п’ятеро, 
шестеро, ну, повна піч. Сначала пекли на капу

Ф
шестеро, ну, повна піч. Сначала пекли на капу
лиФли�Ф�сті. Отак  – капуста на городі, листки наривали, на Фсті. Отак  – капуста на городі, листки наривали, на 
горищі розстеляли. Вони сухенькі, і  цілу зіму листок Фгорищі розстеляли. Вони сухенькі, і  цілу зіму листок 
такий [плаский, рівний]. Як зимою печеш було, листя Фтакий [плаский, рівний]. Як зимою печеш було, листя 
береш із горища, дерев’яна лопата. На дерев’яну лопату Фбереш із горища, дерев’яна лопата. На дерев’яну лопату 
кладеш цю хлібинку, на тей листок і туди ж [у піч]. Ото Фкладеш цю хлібинку, на тей листок і туди ж [у піч]. Ото 
на капустянім листі. А тоді вже сюди перейшла – пеФна капустянім листі. А тоді вже сюди перейшла – пе
кла, я тоді накупила скоФкла, я тоді накупила ско
і кажда хлібинка у сковороді. [На скільки днів вистачаФі кажда хлібинка у сковороді. [На скільки днів вистача
ло хліба?] Як поїли – ще вчиняєм. Як яка сім’я в кого. Фло хліба?] Як поїли – ще вчиняєм. Як яка сім’я в кого. 

Е
діжки ті уже порозсипалися, уже вони не ну

Е
діжки ті уже порозсипалися, уже вони не ну
струлі. Каструлі понакупляли і так в каструлях [міси

Е
струлі. Каструлі понакупляли і так в каструлях [міси
ли]. А діжки – одна ше є, стоїть. А ті всі порозсипались, 

Е
ли]. А діжки – одна ше є, стоїть. А ті всі порозсипались, 
то попалили. [Коли вчиняють тісто на хліб?] Коли тобі Ето попалили. [Коли вчиняють тісто на хліб?] Коли тобі 
времня підходе. Коли я управлюся з оцим ділом усим. Евремня підходе. Коли я управлюся з оцим ділом усим. 
Шоб я успіла його попекти ж чи поварити, ше й на роЕШоб я успіла його попекти ж чи поварити, ше й на ро
боту йти. Звечора [вчиняли], а коли удосвіта, то на роЕботу йти. Звечора [вчиняли], а коли удосвіта, то на ро
боту не спішу, а як звечора учиню, то до роботи й спекЕботу не спішу, а як звечора учиню, то до роботи й спек
ти. [Скільки буханців у Вас виходило?] Штук п’ятеро, Ети. [Скільки буханців у Вас виходило?] Штук п’ятеро, 
шестеро, ну, повна піч. Сначала пекли на капуЕшестеро, ну, повна піч. Сначала пекли на капуЕсті. Отак  – капуста на городі, листки наривали, на Есті. Отак  – капуста на городі, листки наривали, на 
горищі розстеляли. Вони сухенькі, і  цілу зіму листок Егорищі розстеляли. Вони сухенькі, і  цілу зіму листок 
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ДВОРІЧАНСЬКИЙ РАЙОН
с. Кам’янка

Записала А. Артюх 17 вересня 2007 р.  
у с. Кам’янка Дворічанського р-ну Харківської обл.  

від Лазаревої Тетяни Олексіївни, 1922 р. н., 
Марії Андріївни та Токаревої Катерини Василівни,  

родом із с. Тополі Дворічанського р-ну

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Борщ любимо. М’ясо одва-
рюється, тоді кидають буряк, моркву, приварюють 
хорошенько, а потом картошку. Картошка одвариться 
трошки, тоді капусту. Салом заправляється. І  томат 
кладуть в послідню очередь. Потому шо тоді ж воно 
кисле буде і не розвариться. [...] Раньше куліш ото ро-
били, тепер не роблять. Тепер оце більше такі страви 
роблять, сучасні, понаучувалися. Голубці роблять. Го-
лубці – так як обично. Одварюють капусту. Листочка-
ми так одварюють. А потім рис, мясо. Закривають і за-
ливають томатом або сметаною. Вареники – це україн-
ська страва. Всякі вареники роблять, з усім роблять, із 
м’ясом роблять, другі – з іншим чим. Галушки – дуже 
рідко. Также стара страва – це затірка раньше була. За-
тірка – це беруть муку, трошки збризкують її водою, 
а потом затирають отак, шо воно мілкими крупинка-
ми такими получається. Потом роблять з картошкою, 
ну, обшем, суп з картошкою. Заправляють. Більше 
всього салом заправляють. І от вкусно дуже. Так зараз 
уже начинають деякі, вже надоїло все, живуть непо-
гано, всім м’ясо надоїло і все, дак вони ото затірку іно-
гда ото роблять. Діти не знають це. Но укусно. І дітям 
подобається. Галушки – це Полтава. І затірку робили, 
і  галушки. Більше всього. Не знали таких страв, як 
ото зараз «Олів’є» роблять, салати всякіє. Тоді більше 
всього варили борщ, а потом пшоняну кашу. І замєсто 
подлівки заливали борщом. Воно вкусно, як борщ хо-
роший. Борщ, картошка, катлєти, м’ясо – оце на поми-
ни, на похорони це в нас готовлять. Виганяйло – ва-
рять кашу малошну із маслом. Оце і конєц. Холодець 
всігда, акрошка. А, холодний борщ! І гарбузячу, і ри-
сову таку [кашу варять], завєдєно у Тополях варить на 
помінаннє. [Готують] молочну рисову кашу с ізюмом, 
масло. [Які страви найчастіше готують?] Борщ, суп, 
картошка жарєна, картошка така, пюре, а тоді хто шо 
придумає – оладдє ілі отаке-во. Когда шо биває. І кат-
лєти также ж. [Наприкінці] у нас усігда кампот і ото 
пиріжки дають. І оце ж остання страва – каша рисова, 
ото малочна з маслом і ото ж с ізюмом. 

НАПОЇ [Що подавали наприкінці застілля?] «Виштов-
хувач» – це кисіль. Як ставлять кисіль, – значить, до-
рогі гості, можете йти. А ще разні напитки такі ото. 
Даже компоти закручують.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Батько покойний 
украв кобилу, зарізали і їли, так м’ясо лучше, чім із 
свинини. В голодовку ми таке їли, як расказав би, так 
ніхто  [б] не повірив, шо ми їли. Жолудь збирали. Із 
свекли ладики пекли. Із жолудів. Лапшу збирали по 
вигоні – таке, як ото козинячий катяшок, а воно роз-
кисне – як холодець. Оце, як дощ. А як сухо, так його 
не найдеш. І дралися, то[го] шо їсти нічого було. Їли 
[коріння], із липи драли кору. Мяса тоді не було, того 
шо налоги були такі, шо... А в колхозі робили за па-
лички. Квасолю здай, картошку здай, курей держиш – 
одвези на м’ясо здай. Налог накладали самашедший за 

землю, за город заплати. Нас троє було, а мамка одна 
робила. Да хоч зароби – однеси. Хліба не було. Коли 
голод був, їли щавель ото такой, конскій. Пєклі оладдя 
з нього, сушили і ото чого-небудь добавять (або крох-
малу), от оладдя. Тоді по полю собирали – така була 
якась вона зеленкувата, ну, вона страшна була [трава]. 
Дощ пройде, а вона така, ну а її їли. Мили і малочним 
варили. Бабки їли в голод.

с. Тополі
Записала А. Артюх 17 вересня 2007 р. у с. Тополі  

Дворічанського р-ну Харківської обл.  
від Войлокової Анни Іванівни, 1936 р. н.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Галушки. Щи, борщ. Да што 
есть, то и приготавливают. Ну што, картошка в первую 
очередь. Картошки, суп, то жарь, то парь, то пюре, капу-
ста, борщ. Фрукта всегда ж бывает. В этом году или года 
два – вымерзает все, поэтому достаем, ходим, ездим там 
вот в соседнее село. Там сад большой. Оттуда привозят. 
А так свои у каво сады. По нашему поколению раньше 
не было ни у каво. Всево где-то там двора три, где мож-
на было слив сорвать. А сечас современное, вот мы, это 
уже мамино поколение было, уже насаживали садовые 
деревья: сливы, яблоки, груши. Привозили. Завоз был. 
Набирали. Сечас уже сады у каждом дворе. Это зависит 
от погоды. Урожайность как-то бывает.

ПОМИНКИ Самое последнее, штобы ушли, это обязатель-
но ставят на поминках каша молочная пшонная. Потом 
кампоты, щас вот эти напитки всевозможные. Дают 
пирожки или булочки, конфеты. Это уже на последнее. 
А  так поминки бывают очень богатые. Всевозможные 
салаты. Пирожки ставили на сорок дней, это в основ-
ном. А когда похороны, то раньше было, мне кажецца, 
только из трех блюд. Борщ обизательно, на второе пюре 
картофельное, а там могут котлетку или кусочки мяса – 
два-три кусочка. Если не пюре, то каша любова вида 
была. И кампот, узвар. «Оливье» – это в первую очередь 
хоть на похоронах, хоть на свадьбах, хоть любой праз-
ник. Салат из крабовых палочек делают: кукуруза берут, 
тоже ж майонез, там приукрашают или смазывают.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Во-первых, у  нас коней никог-
да никто не употреблял в селе. Ну штоб, вот именно, 
как кабана зарезали, и  пожалуста, што хочешь с ним 
вот. Если у каво-то есть конь, то продавали, не убивая. 
А просто вот как лошадиная сила, в виде транспорта. 
Хватало всево – птицы, гуси, куры, утки.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Рассказывала бабуш-
ка, мама ж была в то время поменьше, канешно. Это ж 
[19]33-й, а я [19]36-го. Я застала голод, это уже вот по-
сле войны. Недостатка была с продуктами. То неуро-
жайности были. На горе бабки собирали. Потом есть 
какая-то вот, по горе растет, она черненькая такая, мы 
ее «кашкой» называли. Нет, не «кашкой», «лапшой». 
Лапша. Особенно после дождя она разбухает, увели-
чиваецца в объеме, и из этой лапши варили вот имен-
но лапшу. Бабушка варила лапшу на молоке только, 
не на воде. Бабки пекли. На горе они есть. Выпускают 
стрелочки, мы рвали, их можно зелеными есть. Чис-
тили и ели. А если они уже перезревают, и уже семена 
высыпаюцца из их коробочек, здесь бабушка соби-
рала, и чево они там толкли, в ступе, што ли? Пекли. 
В  общем, добавляли в оладьи, в  лепешки во всякие. 

http://www.etnolog.org.ua
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всігда, акрошка. А, холодний борщ! І гарбузячу, і риІвсігда, акрошка. А, холодний борщ! І гарбузячу, і ри
сову таку [кашу варять], завєдєно у Тополях варить на Ісову таку [кашу варять], завєдєно у Тополях варить на 
помінаннє. [Готують] молочну рисову кашу с ізюмом, Іпомінаннє. [Готують] молочну рисову кашу с ізюмом, 
масло. [Які страви найчастіше готують?] Борщ, суп, Імасло. [Які страви найчастіше готують?] Борщ, суп, 
картошка жарєна, картошка така, пюре, а тоді хто шо Ікартошка жарєна, картошка така, пюре, а тоді хто шо 
придумає – оладдє ілі отаке Іпридумає – оладдє ілі отаке- І-в Іво. Когда шо биває. І катІо. Когда шо биває. І кат
лєти также ж. [Наприкінці] у нас усігда кампот і ото Ілєти также ж. [Наприкінці] у нас усігда кампот і ото 
пиріжки дають. І оце ж остання страва – каша рисова, Іпиріжки дають. І оце ж остання страва – каша рисова, 
ото малочна з маслом і ото ж с ізюмом. Іото малочна з маслом і ото ж с ізюмом. 
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всігда, акрошка. А, холодний борщ! І гарбузячу, і риМвсігда, акрошка. А, холодний борщ! І гарбузячу, і ри-М-
сову таку [кашу варять], завєдєно у Тополях варить на Мсову таку [кашу варять], завєдєно у Тополях варить на 
помінаннє. [Готують] молочну рисову кашу с ізюмом, Мпомінаннє. [Готують] молочну рисову кашу с ізюмом, 
масло. [Які страви найчастіше готують?] Борщ, суп, Ммасло. [Які страви найчастіше готують?] Борщ, суп, 
картошка жарєна, картошка така, пюре, а тоді хто шо Мкартошка жарєна, картошка така, пюре, а тоді хто шо 
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но ставят на поминках каша молочная пшонная. Потом Фно ставят на поминках каша молочная пшонная. Потом 
кампоты, щас вот эти напитки всевозможные. Дают Фкампоты, щас вот эти напитки всевозможные. Дают 
пирожки или булочки, конфеты. Это уже на последнее. Фпирожки или булочки, конфеты. Это уже на последнее. 
А  так поминки бывают очень богатые. Всевозможные ФА  так поминки бывают очень богатые. Всевозможные 
салаты. Пирожки ставили на сорок дней, это в основФсалаты. Пирожки ставили на сорок дней, это в основ
ном. А когда похороны, то раньше было, мне кажецца, Фном. А когда похороны, то раньше было, мне кажецца, 
только из трех блюд. Борщ обизательно, на второе пюре Фтолько из трех блюд. Борщ обизательно, на второе пюре 
картофельное, а там могут котлетку или кусочки мяса – Фкартофельное, а там могут котлетку или кусочки мяса – 
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вот в соседнее село. Там сад большой. Оттуда привозят. 
А так свои у каво сады. По нашему поколению раньше ЕА так свои у каво сады. По нашему поколению раньше 
не было ни у каво. Всево гдеЕне было ни у каво. Всево где-Е-тЕто там двора три, где можЕо там двора три, где мож
на было слив сорвать. А сечас современное, вот мы, это Ена было слив сорвать. А сечас современное, вот мы, это 
уже мамино поколение было, уже насаживали садовые Еуже мамино поколение было, уже насаживали садовые 
деревья: сливы, яблоки, груши. Привозили. Завоз был. Едеревья: сливы, яблоки, груши. Привозили. Завоз был. 
Набирали. Сечас уже сады у каждом дворе. Это зависит ЕНабирали. Сечас уже сады у каждом дворе. Это зависит 
от погоды. Урожайность какЕот погоды. Урожайность как-Е-тЕто бывает.Ео бывает.
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Выживали. Сурепку ели, молочай ели. Да еще он же 
горький. С  молочком вот этим вот горьким. А  мы 
очистим, начинаешь между ладошками катать. И вот 
это действительно ешь, молочко это ж вытираецца, 
выкатываецца. Получалося, што сладкий.  [...]  Было 
людоедство, рассказывали, здесь была одна женщина, 
Доня ее звали. Это русское село. Ну тогда ж границ не 
было. Это ж единое целое было. Щас границы поде-
лали. В общем, наверно, было на почве голода, сколь-
ко лет той девочке, мы говорили, маленькая девочка 
была. Где-то вот там на горе она ее съела. Как она 
там ее убивала, я не знаю, я ж была маленькая. Про-
сто как сказку бабушка рассказывала – одна и другая. 
Ну и говорит это, и как она съела. Таисой девочку ее 
звали. І сразу помешалася, вот после этово. Все-таки 
мать, чуствовала, што она мать. А потом ходила по се-
лам. Мы ее немножко боялися. [...] Бабушка говорит, 
бывало, што от голода пухли люди, умирали. Было там 
на конце кладбище, яму выкапывали. Еще одну бабку 
на повозку грузит один, ну, который свозил, и говорит 
[бабка]: «Сыночек, куда ж ты меня везешь, я  ж еще 
живая?» – «Ну, за тобой опять возвращацца». Вот это 
рассказывали, ну этово ж не видели, это до нас.

ІЗЮМСЬКИЙ РАЙОН

с. Оскіл *
Записали О. Боряк, Н. Гаврилюк та С. Сіренко  

в липні 2009 р. у с. Червоний Оскіл  
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

від Ткач Лідії Григорівни, 1936 р. н.,  
Зубенко Любові Федорівни, 1941 р. н., 

Зубенко Любові Никифорівни, 1941 р. н., 
Шендрик Ірини Леонтіївни  

та Шендрика Анатолія Дмитровича, 1940 р. н.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Вечерю носять – наварила 
куті, дєткі бігают з кутею – рисова каша, залита кам-
потом або медом. Раньше була кутя з перловки, шега-
ли в ступах, з ячменю, а вже за ці времена стали вари-
ти з рису. Приходят і кажуть: «Здраствуйте, прислали 
батько, мати, нате вам вечерю». Раньше «барині» такі 
з тіста розкатували. Міситься тісто. Тісто – на кислом 
молоці, розкатала корж, і потом були такі формочки. 
То  ж «бариня» стоїть  – отак. Крьосні должни були 
перев’язати ту «бариню» лєнтою красівой, єслі такі 
прості – попросту. «Коні» пекли, разні фігурки – «кро-
лікі», «зайчики» – хто що придумував. Крьосні при-
йшли до мене, я  должна їх угостить, поблагодарить, 
що вони прийшли. А мама вже так само одарювала...

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Баришні і коники пекли 
для тих, хто приносили вечерю. Дітки носили вечерю, 
і для них пекли «коники», тоді ж бєдность була, і роз-
давали. Формочки такі були – така головка, туловище 
і ручки такі невеличкі, юбочка і ножки. І красним бу-
ряком, як гаряченька, як витягнеш з печі, то красним 
тим помажеш, порозложиш  – вони такі красні, очі 
повидівбуєш, щоб біленькі були. І «коники» так само. 
«Коники» старались – як красний буряк тре, смужечку 
бросаєш таку, ото смугасті «коники». «Коники» більш 
хлопцям давали, а дівчатам – «баришні». Як дєвочка 

* До 2016 р. – с. Червоний Оскіл.

принесе, що оддарювали, це як хто зможе. Як рідна, то 
я хочу лєнти їй подарить, кісники, то на ту «баришню» 
зав’язували – буде тобі подарочок.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ На хрестини всєгда 
приходять з хлібом. І зараз з хлібом. Хлібина всєгда в 
рушнику або в платочку, і залишаєш. Отдаєш хазяїну 
хліб, а для маляти – подарок. Обично на хрестини – пи-
роги, це всєгда! Просто ставлять на тарілки [пироги] 
з капустою, печінкою, сиром, у печі печені були. Смета-
ну для цього становлять, їли з пирогами, хто любе вмо-
чать. Починали з картошки (тушена чи товчена), а тоді 
сало, ковбасу, огірок, салат. Борщу на хрестини не ста-
вили, каші не було. У нас саме основне було картошка, 
сало нарізане, огірок, капуста мащена олією з цибулею. 
У нас не узвар давали, а кисіль фруктовий, густий, в та-
рілки насипали і ложками – це наостанку. А запивать 
робили квас із житньої муки. У нас не варенуха була, 
а  кваша, варили квашу. Запарювали житню муку в 
основному, опару робили. Вона ніч постоє, вихолоне, 
ніби переграє, а тоді в цю опару наутро кладуть сухоф-
рукти (і груші, і все), тертий буряк солодкий і трошки 
пшона, тоді варять. Пшоно розкипає, і воно таке кис-
ло-сладке робиться. В общем, я квашу любила, бабушка 
часто заставляла робить. Воно тіпа кисіль, но тіки там 
мука. Це робили і на кожний день, для себе. Запарюва-
лі в макитрі, а тоді в чавун виливали. Вона давалася як 
десерт. Зараз не роблять квашу. Добра, смачна. Засипа-
лося все разом, закладалося і в печі як розомліє! Пи-
ріжки, бувало, давали в кінці: «На, дітям своїм візьми!».

СТРАВИ З РИБИ [Які страви готуєте з риби?] Уха, жарю 
[рибу]. Вмочаєш в муку, наливаєш олії і жариш. Пере-
вертаєш – оце і жаряна риба. [Як варите уху?] Карто-
шка, пшоно і риба. Зараз не їздимо, а як молоді були – 
їздили [на рибалку]. І водку лили в уху, якщо біля річ-
ки. Літрів десять ухи і бутила водки. Перед концом. 
Кажуть, добріша. Клали кріп, перець, цибулю. Більше 
клали цілу, ніж порізану. [Чи готуєте суп з рибою?] 
То ж та сама уха.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Тоді часто [їли рибу], бо вона 
була дешева. І купували, і ловили, і їли. А тепер не ло-
виться, а на базарі дорого. Купуємо у місяць один раз. 
Канєшно, дорого усе. [У яку пору року більше вжива-
ли рибу?] Літом канєшно. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Чи в’ялили, солили, коптили рибу?] 
Було раніше, а зараз – ні. [Як треба сушити рибу?] Ро-
били каптільні і сушили. У нас не було. Я носила до 
людей, але не бачила. А  от в сусідів зроблена була з 
машинки стіральної. Усе те повитягали, як вони там 
клали і куріло, не знаю. 

КРАСНОКУТСЬКИЙ РАЙОН
с. Козіївка

Записала Н. Федорович 11 липня 2001 р.  
у с. Козіївка Краснокутського р-ну Харківської обл. 

від Кришталь Марії Олексіївни, 1927 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пиро-
ги пекли, холодець варили. Всігда порося було на Різд-
во ріжуть та ковбасів понапікають.

ЧАСТУВАННЯ НА ДОСВІТКАХ Ходили ж, були як до-
світки, то там це всі з прядками, пряли ото. Ото такі 
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потом або медом. Раньше була кутя з перловки, шегаІпотом або медом. Раньше була кутя з перловки, шега
ли в ступах, з ячменю, а вже за ці времена стали вариІли в ступах, з ячменю, а вже за ці времена стали вари
ти з рису. Приходят і кажуть: «Здраствуйте, прислали Іти з рису. Приходят і кажуть: «Здраствуйте, прислали 
батько, мати, нате вам вечерю». Раньше «барині» такі Ібатько, мати, нате вам вечерю». Раньше «барині» такі 
з тіста розкатували. Міситься тісто. Тісто – на кислом Із тіста розкатували. Міситься тісто. Тісто – на кислом 
молоці, розкатала корж, і потом були такі формочки. Імолоці, розкатала корж, і потом були такі формочки. 
То  ж «бариня» стоїть  – отак. Крьосні должни були ІТо  ж «бариня» стоїть  – отак. Крьосні должни були 
перев’язати ту «бариню» лєнтою красівой, єслі такі Іперев’язати ту «бариню» лєнтою красівой, єслі такі 
прості – попросту. «Коні» пекли, разні фігурки – «кроІпрості – попросту. «Коні» пекли, разні фігурки – «кро

М
в липні 2009 р. у с. Червоний Оскіл  

М
в липні 2009 р. у с. Червоний Оскіл  

Ізюмського р-ну 

М
Ізюмського р-ну Х

М
Харківської об

М
арківської обХарківської обХ

М
Харківської обХ

від Ткач Лідії Григорівни, 1936 р. н.,  

М
від Ткач Лідії Григорівни, 1936 р. н.,  

Зубенко Любові Федорівни, 1941 р. н., 

М
Зубенко Любові Федорівни, 1941 р. н., 

Зубенко Любові Никифорівни, 1941 р. н., 

М
Зубенко Любові Никифорівни, 1941 р. н., 

Ш

М
Шендрик Ірини Леонтіївни 

М
ендрик Ірини Леонтіївни 

а Анатолія Дмитровича, 1940 р. н.Ма Анатолія Дмитровича, 1940 р. н.

ЕРЮ» МЕРЮ» Веч МВечерю носять – наварила Мерю носять – наварила 
куті, дєткі бігают з кутею – рисова каша, залита камМкуті, дєткі бігают з кутею – рисова каша, залита кам-М-
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ти з рису. Приходят і кажуть: «Здраствуйте, прислали Мти з рису. Приходят і кажуть: «Здраствуйте, прислали 
батько, мати, нате вам вечерю». Раньше «барині» такі Мбатько, мати, нате вам вечерю». Раньше «барині» такі 
з тіста розкатували. Міситься тісто. Тісто – на кислом Мз тіста розкатували. Міситься тісто. Тісто – на кислом 
молоці, розкатала корж, і потом були такі формочки. Ммолоці, розкатала корж, і потом були такі формочки. 
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десерт. Зараз не роблять квашу. Добра, смачна. Засипа
лося все разом, закладалося і в печі як розомліє! ПиФлося все разом, закладалося і в печі як розомліє! Пи
ріжки, бувало, давали в кінці: «На, дітям своїм візьми!».Фріжки, бувало, давали в кінці: «На, дітям своїм візьми!».

СФСТРАВИФТРАВИ З РИФ З РИБФБИФИ
[рибу]. Вмочаєш в муку, наливаєш олії і жариш. ПереФ[рибу]. Вмочаєш в муку, наливаєш олії і жариш. Пере
вертаєш – оце і жаряна риба. [Як варите уху?] КартоФвертаєш – оце і жаряна риба. [Як варите уху?] КартоФшка, пшоно і риба. Зараз не їздимо, а як молоді були – Фшка, пшоно і риба. Зараз не їздимо, а як молоді були – 
їздили [на рибалку]. І водку лили в уху, якщо біля річФїздили [на рибалку]. І водку лили в уху, якщо біля річ
ки. Літрів десять ухи і бутила водки. Перед концом. Фки. Літрів десять ухи і бутила водки. Перед концом. 
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рукти (і груші, і все), тертий буряк солодкий і трошки Ерукти (і груші, і все), тертий буряк солодкий і трошки Епшона, тоді варять. Пшоно розкипає, і воно таке кисЕпшона, тоді варять. Пшоно розкипає, і воно таке кис
ло-сладке робиться. В общем, я квашу любила, бабушка Ело-сладке робиться. В общем, я квашу любила, бабушка 
часто заставляла робить. Воно тіпа кисіль, но тіки там Ечасто заставляла робить. Воно тіпа кисіль, но тіки там 
мука. Це робили і на кожний день, для себе. ЗапарюваЕмука. Це робили і на кожний день, для себе. Запарюва
лі в макитрі, а тоді в чавун виливали. Вона давалася як Елі в макитрі, а тоді в чавун виливали. Вона давалася як 
десерт. Зараз не роблять квашу. Добра, смачна. ЗасипаЕдесерт. Зараз не роблять квашу. Добра, смачна. Засипа
лося все разом, закладалося і в печі як розомліє! ПиЕлося все разом, закладалося і в печі як розомліє! Пи
ріжки, бувало, давали в кінці: «На, дітям своїм візьми!».Еріжки, бувало, давали в кінці: «На, дітям своїм візьми!».
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були досвітки. [До кого ходили?] Вони ж були, одна 
в їх, звалася «паньматка». Вони ото ходили до неї, то 
щось їй носили. Та хлібину несе, та що-небудь несе. 
І ото вони там і сиділи.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Здоровий такий коровай пекли. 
Квадратний. Великий. [Чим прикрашали коровай?] Та з 
тіста виробляли, а тоді то калини там понастромляють, 
то таке. [Скільки короваїв пекли?] Один. У молодої. 

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ  
РАЙОН

смт Нова Водолага
Записала С. Щербань 2008 р.  

у смт Нова Водолага Харківської обл. 
від Пелехатої Антоніни Антонівни, 1936 р. н., 

Оберемок Ніни Омелянівни та Батрак Тамари Іванівни

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Святвечір було дванадцять страв. Моляться, сідають 
вечерять. Батько перший бере кутю. Кутю розводили 
узваром – рідка була кутя. На стіл клали кутю у мис-
ку, а  зверху поливали узваром із фруктами і ото все 
їли. З  однієї миски їли, кутя з маком. З  куті почина-
ли, а тоді капусняк, рибка, вареники, пироги пекли з 
пісним. Ото вечірники приносили вечерю. Вечеря і 
пирожки зверху лежать, і ми ж носили, нас сажают за 
стіл, одкривают вечерю, пробуют вечерю, пирожки за-
бирают, свої ложут. По грамі попробуют куті: «Ой, яка 
хороша, добра», – назад закривают, пирожки міняют 
і сажают за стіл: «Сідайте, дітки, за стіл». Наготовле-
но і пирожки, і риба, куті їхньої оце ми попробуєм – 
їли, не їли, йдем додому. Дают нам гроші, «барині», 
«коні». «Барині» – обов’язково дівчинці, а як хлопчи-
кові – «коня». Як давали, то казали: «Щоб ти була така 
красива, як ця “бариня”». А хлопчикові: «А тобі “ко-
ника”, щоб їздив на конику». Ми виходили: «Спасибі, 
до свіданя». І пішли від хрещених до своїх – до діда, до 
баби, і так же заходили: «Добрий вечір, з празником». 
І вони кажуть: «Сідайте, мої дітки». Пробуют вечерю, 
міняют пироги, дают «барині», «барині» скрізь дают. 
Приходимо додому і понаставляємо їх скрізь, щоб ви-
дно, вони здорові, дивимося і тоді їмо. Красиві – роз-
ові, білим порозкрашувані. Вони на вкус добрі. Так і 
сипляться. Білим кругом обводили. В одного – гарні, 
а в другого – ще луччі. Здорові були. Формочками їх 
робили, на базарі продавали. За неділю продавались, 
рано пекли, помню, мама казала: «Ой, треба купити, 
бо тоді не купиш». Стояли і не черствіли. Кісто [тіс-
то] випечене, добрі були. Ото приходимо додому, раді: 
«Ось крьосна дала, ось крьосний дав». Показуємо всім, 
хто прийде на Різдво до нас. На Різдво у старих хатах 
ото снопик ставили, кутю, узвар, сіно у кутку на лаві. 
Сніп заносив батько, снопик пшеничний. І сіно батько 
заносив. А як кутю ставила мати, то під столом квок-
тали хлопчики, щоб кури неслись. У новому горщику 
кутю несли, у тому, шо варили, накривали кришкою.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Нова Водолага славилась 
майстрами, вона не була закріпаченою, це була вільна 
слобода. Оце через річечку від нас жила Діденчиха, 
трошки вище жили Комарі. Діденки (по-вуличному – 
Свистуни) варили цукерки, «барині» пекли, розма-

льовували і коники. Продавали. Бувало іде дівчинка 
з мамою, і  дівчинка просе: «Мамо мені “бариню”». 
А хазяйка, шо продає: «А тобі яку?» – «Ту, шо руки в 
боки», – каже дівчинка. І ось купують у Свистунки, і в 
неї ж купували цукерки на паличках – півники – це на 
Різдво. «Барині», «коні» на Різдво вечірникам давали, 
тоді, як «барині» чи «коня» не дадуть, це не подарунок. 
Саме основне  – «бариня»  – дівчинці, а  хлопчикові  – 
«коник». Пекли бублики, стара бабуся Комарка була 
велика майстриня пекти бублики. Для дитини це були 
великі ласощі, бублик був такий легкий, посипаний 
маком, дуже вкусні були. Тут пробують відновити, та 
ні в кого не получається такі спекти. Пшеничні бубли-
ки пекли. Зараз бублешниць уже у нас немає. А «бари-
ні» пече Валя Комар – невістка тих Комарів. Її свекруха 
пекла, з тих Комарів.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Вчи-
няют паски, роблят опару, ноччю ше. Кип’ятять воду, 
трохи підхолоне, і заколочують муку, постоє, тоді вкла-
дають дрожчі і добавляють ше муки, воно підходить, 
а потім все остальне вкладають – мука, а яйця збивают 
із сахаром  – тридцять, п’ятдесят яєць і сахарю вісім 
стаканів на літру молока, сметана, масло – і начинают 
місити. Місят, і ваніль це тепер, а раніше на хмельові 
робили. Сушили ж його, а  тоді ж з мукою затирают, 
тоді ж, як оце опару роблять, його туди вкидают, за-
парили, процідили і вкидают, а потім місят, і від цього 
був запах, шо ванілі не треба. Сходило, дуже хороше 
було кісто. Довго вимісювали, шоб од рук одпадало, 
олійки одну граму на руку, як місили, а то олійки лучче 
не нада, казала мені моя мама. Місити треба не дуже 
круто, так середньо, і місять довго, як бачиш, шо вже 
від рук одвалюється, ото хорошо. У тазок треба класти 
[третину], як підійде, шоб з тазка не вилазило – позри-
ва всі верхи, тоді садять у піч. Піч уже натоплять, роз-
горнут жар і сажают у піч, і ото закривают заслонкою, 
поглядают. Формочки тільки смальцем змазували і 
ото начинали пекти. Де плохо підгнічується, підсу-
вают туди жару, пекли час, трохи більше. Як садили, 
молились: «Господи, поможи. Цариця Небесна». Лопа-
тою садили у піч. Поставлять на припічку на лопату і у 
піч, виймають, моляться: «Слава Богу». Положать ото 
осторожно набік тазочок, як з печі витягнуть, трошки 
постоє, небагато, шоб гарячою витягти. Витягли і на 
м’якеньке, а тоді як вихолоне, ставлять на стіл, беруть 
білок, сахар і ото у макітру трут, розтерли, шо воно уже 
біленьке, і начинают мазати, пшоно красят і пшонцем 
посипают. Вихолоне і ото начинают мазать. Помазали, 
поставили, позахолоняло, а тоді ставлят у корито длін-
не рядочком і накрили рушничком легеньким, і вино-
сять у холодну хату, і на столі ж поставе. Холодна хата 
прибрана, і ніхто туди не заходить. На празник, може, 
прийдуть родичі, тоді всі заходять, а пасочки тоді при-
бирають. На Паску паски пекли, пироги великі. На цей 
празник різали кругом поросят.  [...] Мій свекор на-
палював піч, піч напалити треба вміти, знати, шоб не 
вичахла. Ось коли вже паски зійшли і піч готова, [све-
круха] сипнула муки, і  вона стала коричневою, тоді 
посадила у піч паски – рада, усміхнена, закрива піч і 
каже: «Нехай упікаються». А  діти бігають, коли вже 
можна буде паски їсти. Пахло на всю вулицю, як пе-
кли паски. [...] От бабушка Фрося каже: «Будемо паски 
виймати». Рогачем витягаються з печі тазки з паскою 
і ставлять, бере тряпкою цей тазок і злегка витрушує, 
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І
ника”, щоб їздив на конику». Ми виходили: «Спасибі, 

І
ника”, щоб їздив на конику». Ми виходили: «Спасибі, 
до свіданя». І пішли від хрещених до своїх – до діда, до Ідо свіданя». І пішли від хрещених до своїх – до діда, до 
баби, і так же заходили: «Добрий вечір, з празником». Ібаби, і так же заходили: «Добрий вечір, з празником». 
І вони кажуть: «Сідайте, мої дітки». Пробуют вечерю, ІІ вони кажуть: «Сідайте, мої дітки». Пробуют вечерю, 
міняют пироги, дают «барині», «барині» скрізь дают. Іміняют пироги, дают «барині», «барині» скрізь дают. 
Приходимо додому і понаставляємо їх скрізь, щоб виІПриходимо додому і понаставляємо їх скрізь, щоб ви
дно, вони здорові, дивимося і тоді їмо. Красиві – розІдно, вони здорові, дивимося і тоді їмо. Красиві – роз
ові, білим порозкрашувані. Вони на вкус добрі. Так і Іові, білим порозкрашувані. Вони на вкус добрі. Так і 
сипляться. Білим кругом обводили. В одного – гарні, Ісипляться. Білим кругом обводили. В одного – гарні, 
а в другого – ще луччі. Здорові були. Формочками їх Іа в другого – ще луччі. Здорові були. Формочками їх 

М
стіл, одкривают вечерю, пробуют вечерю, пирожки за

М
стіл, одкривают вечерю, пробуют вечерю, пирожки за
бирают, свої ложут. По грамі попробуют куті: «Ой, яка 

М
бирают, свої ложут. По грамі попробуют куті: «Ой, яка 
хороша, добра», – назад закривают, пирожки міняют 

М
хороша, добра», – назад закривают, пирожки міняют 
і сажают за стіл: «Сідайте, дітки, за стіл». Наготовле

М
і сажают за стіл: «Сідайте, дітки, за стіл». Наготовле-

М
-

но і пирожки, і риба, куті їхньої оце ми попробуєм – 

М
но і пирожки, і риба, куті їхньої оце ми попробуєм – 
їли, не їли, йдем додому. Дают нам гроші, «барині», 

М
їли, не їли, йдем додому. Дают нам гроші, «барині», 
«коні». «Барині» – обов’язково дівчинці, а як хлопчи

М
«коні». «Барині» – обов’язково дівчинці, а як хлопчи-

М
-

кові – «коня». Як давали, то казали: «Щоб ти була така Мкові – «коня». Як давали, то казали: «Щоб ти була така 
красива, як ця “бариня”». А хлопчикові: «А тобі “коМкрасива, як ця “бариня”». А хлопчикові: «А тобі “ко-М-
ника”, щоб їздив на конику». Ми виходили: «Спасибі, Мника”, щоб їздив на конику». Ми виходили: «Спасибі, 
до свіданя». І пішли від хрещених до своїх – до діда, до Мдо свіданя». І пішли від хрещених до своїх – до діда, до 
баби, і так же заходили: «Добрий вечір, з празником». Мбаби, і так же заходили: «Добрий вечір, з празником». 
І вони кажуть: «Сідайте, мої дітки». Пробуют вечерю, МІ вони кажуть: «Сідайте, мої дітки». Пробуют вечерю, 
міняют пироги, дают «барині», «барині» скрізь дают. Мміняют пироги, дают «барині», «барині» скрізь дают. 
Приходимо додому і понаставляємо їх скрізь, щоб виМПриходимо додому і понаставляємо їх скрізь, щоб ви

ва всі верхи, тоді садять у піч. Піч уже натоплять, роз

М
ва всі верхи, тоді садять у піч. Піч уже натоплять, роз
горнут жар і сажают у піч, і ото закривают заслонкою, Мгорнут жар і сажают у піч, і ото закривают заслонкою, 
поглядают. Формочки тільки смальцем змазували і Мпоглядают. Формочки тільки смальцем змазували і 
ото начинали пекти. Де плохо підгнічується, підсуМото начинали пекти. Де плохо підгнічується, підсу

Ф
стаканів на літру молока, сметана, масло – і начинают 

Ф
стаканів на літру молока, сметана, масло – і начинают 

Ф
ли, а тоді капусняк, рибка, вареники, пироги пекли з 

Ф
ли, а тоді капусняк, рибка, вареники, пироги пекли з 
пісним. Ото вечірники приносили вечерю. Вечеря і Фпісним. Ото вечірники приносили вечерю. Вечеря і 
пирожки зверху лежать, і ми ж носили, нас сажают за Фпирожки зверху лежать, і ми ж носили, нас сажают за 
стіл, одкривают вечерю, пробуют вечерю, пирожки за Фстіл, одкривают вечерю, пробуют вечерю, пирожки за- Ф-
бирают, свої ложут. По грамі попробуют куті: «Ой, яка Фбирают, свої ложут. По грамі попробуют куті: «Ой, яка Ф

місити. Місят, і ваніль це тепер, а раніше на хмельові 

Ф
місити. Місят, і ваніль це тепер, а раніше на хмельові 
робили. Сушили ж його, а  тоді ж з мукою затирают, 

Ф
робили. Сушили ж його, а  тоді ж з мукою затирают, 
тоді ж, як оце опару роблять, його туди вкидают, за

Ф
тоді ж, як оце опару роблять, його туди вкидают, за
парили, процідили і вкидают, а потім місят, і від цього 

Ф
парили, процідили і вкидают, а потім місят, і від цього 
був запах, шо ванілі не треба. Сходило, дуже хороше Фбув запах, шо ванілі не треба. Сходило, дуже хороше 
було кісто. Довго вимісювали, шоб од рук одпадало, Фбуло кісто. Довго вимісювали, шоб од рук одпадало, 
олійки одну граму на руку, як місили, а то олійки лучче Фолійки одну граму на руку, як місили, а то олійки лучче 
не нада, казала мені моя мама. Місити треба не дуже Фне нада, казала мені моя мама. Місити треба не дуже 
круто, так середньо, і місять довго, як бачиш, шо вже Фкруто, так середньо, і місять довго, як бачиш, шо вже 
від рук одвалюється, ото хорошо. У тазок треба класти Фвід рук одвалюється, ото хорошо. У тазок треба класти 
[третину], як підійде, шоб з тазка не вилазило – позриФ[третину], як підійде, шоб з тазка не вилазило – позри
ва всі верхи, тоді садять у піч. Піч уже натоплять, розФва всі верхи, тоді садять у піч. Піч уже натоплять, роз
горнут жар і сажают у піч, і ото закривают заслонкою, Фгорнут жар і сажают у піч, і ото закривают заслонкою, 

Е
т паски, роблят опару, ноччю ше. Кип’ятять воду, 

Е
т паски, роблят опару, ноччю ше. Кип’ятять воду, 

трохи підхолоне, і заколочують муку, постоє, тоді вкла

Е
трохи підхолоне, і заколочують муку, постоє, тоді вкла
дають дрожчі і добавляють ше муки, воно підходить, 

Е
дають дрожчі і добавляють ше муки, воно підходить, 
а потім все остальне вкладають – мука, а яйця збивают Еа потім все остальне вкладають – мука, а яйця збивают 
із сахаром  – тридцять, п’ятдесят яєць і сахарю вісім Еіз сахаром  – тридцять, п’ятдесят яєць і сахарю вісім 
стаканів на літру молока, сметана, масло – і начинают Естаканів на літру молока, сметана, масло – і начинают Емісити. Місят, і ваніль це тепер, а раніше на хмельові Емісити. Місят, і ваніль це тепер, а раніше на хмельові 
робили. Сушили ж його, а  тоді ж з мукою затирают, Еробили. Сушили ж його, а  тоді ж з мукою затирают, 
тоді ж, як оце опару роблять, його туди вкидают, заЕтоді ж, як оце опару роблять, його туди вкидают, за
парили, процідили і вкидают, а потім місят, і від цього Епарили, процідили і вкидают, а потім місят, і від цього 
був запах, шо ванілі не треба. Сходило, дуже хороше Ебув запах, шо ванілі не треба. Сходило, дуже хороше 
було кісто. Довго вимісювали, шоб од рук одпадало, Ебуло кісто. Довго вимісювали, шоб од рук одпадало, 



406 ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

і паска вискакує з тазка, і бабуся Фрося рукою її потро-
гала – з руки в руку – хороша паска – легка. Кладе на 
м’яке, на подушки, [на] рушничок чи скатерть, а потім, 
як тільки тепленькі, починає прикрашати. Ставе на 
стіл і прикрашає. Цукор з яєчним білком, це вже їй до-
помагають, потім цукерки – мармелад кладе. І ніколи 
так не було, щоб у неї не вдалися паски. Спочатку пас-
ку зверху намазувала яєчним білком, тертим, він був 
густий, як сметана, намазує зверху, тільки шоб не га-
ряча [була паска], як гаряча буде, то потече, намазала, 
а тоді зверху приліпила три мармелада, і це вже пасоч-
ка украшена й поставлена, вже готова. Бувало, коли все 
заборонялось, а в сім’ї моїх свекрів я жила, вчителька, 
паски пекли, а святила тільки мама, а ми, вчителі, не 
могли піти у церкву  – повиганяють з роботи. А  све-
круха моя ходила, приходить з церкви з Іваном Пи-
липовичем, моїм свекром, і будять: «Вставайте, будемо 
розговлятися». Несли паски в корзині, святили велику 
паску, крашанки, сало, м’ясо, ковбаси. І ото ставилось 
все на стіл. Ми встаємо, вмиваємося, пахне на всю хату 
паскою, ковбасою. Домашня ковбаса, бо зарізали каба-
на перед Паскою. Сидить Іван Пилипович на покуті, 
а Єфросинія Яківна [свекруха] усе поставила на стіл. 
Ми виходимо, сідаємо. Рюмочку винця наливають, 
і вкушаємо. Починаємо з пасочки, пасочку з усім, хто з 
чим хоче – з салом, м’ясом, крашанками. Красили чер-
воним, оранжевим. Писанок ми не застали.  [...] Моя 
мама була майстриня пекти паски. Вчиняла на паски у 
величезних макітрах, била 50 яєць, 1 кг масла, сахарю 
13 стаканів, ізюму 2 стакани, лимон перекручувала, як 
замісює, то ото кидає в тісто, на молоці ж вчиня. Як ви-
пече, ні одна паска не ламалась, ми ждемо, шоб хотя би 
одна паска поламалась, шоб нам попробувати, а мама 
казала: «Як посвятимо, тоді будемо їсти». Коли тісто 
підійшло хорошо, а тазочки уже ж змазані смальцем, 
і вони десь стоять, шоб були тепленькі, вона кладе тіс-
то у тазочки, і ото як уже хорошо зійшло, піч у неї уже 
готова, питаємо: «Ма, а як Ви знаєте, шо піч готова?». 
Ото сипе муку: якщо згоряє мука, то не можна, а  як 
коричнева робиться, ото вже можна. Лопата була здо-
рова, на лопату ставила тазки, поставила до двадцяти 
тазків і більше, та ще великі які.

с. Знам’янка
Записала О. Таран 15 жовтня 2016 р.  

у с. Знам’янка Нововодолазького р-ну Харківської обл.  
від Кравцової (Великої) Олександри Миколаївни, 1937 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ [Сватання.] Мати з бать-
ком ідуть з хлібом. Приготовляєш там усе [на  стіл]: 
холодець, вінегрет (тоді таке було, тепер же не ставля-
ют той вінегрет), буряк, капуста, картошка, «Олів’є», 
риба жарена, курей патрали, жаркоє робили, пироги 
пекли, пироги – картошка там чи печінка, з капустою 
пироги пекли. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Короваї пекли, шишки були. Пи-
роги мисами пекли ж. В мене мама, Царство Небесне, 
ходила по всих свадьбах, усе готовила, пироги пекла, 
все. Я  коровая не пекла, я  пекла пироги й шишки. 
[Якої форми коровай?] Отака сковорода, і туди всі-всі 
приправи: і масло, дрожді треба, яйця треба, таке все 
жирненьке треба туди. Пшенична біла мука хароша, 
то первий сорт. Тоді ше ізюму кидали. Тоді ходили оно 
у  ліс, рвали ті лісові оріхи, ото порозбиваємо оріхи, 

потовчемо – ліщина – тоді було багато! І в тісто кида-
ли, і прикрашали [коровай], у кого шо єсть: і калину 
клали зверху. Цвіточки робили: отак тісто кладеш, 
а тоді отак-отак-отак [розкатуєш і надрізаєш по колу]. 
[Яке тісто для цього брали?] Те саме. Не розтікалося, 
харашо було. Один [коровай] і  шишки. І  там, і  там 
був коровай. А шишки я й сама пекла. Ось у сусідки 
свайба була, а  я вже у дочки була, то вона приходи-
ла: «Напечіть шишків». [Скільки шишок Ви пекли?] 
Ну, і сємдисят: скіки людей було, шоб всім по шишці 
було. Жаровні великі. Берете кісто, так розкачуєте і 
тоді кладете, і відціля [з однієї сторони] ріжете, а тоді 
загортаєте, і воно як шишка. [Шишки печете в духо-
вці чи в печі?] В печі. Зараз уже таких свайбів немає. 
Сєчас уже як [весілля], то у [Новій] Водолазі багато 
заказують. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Три дні [грали весілля]. Уже су-
бота, неділя, а  в понеділок варять капусняк, пригла-
шають усих. Це раньше було, а щас немає такого. Бор-
щу – ні, більшість капусняк варили. Кличем же ж, щоб 
гаряченького поїли [люди]. 

ПОМИНКИ Свої[х] кличуть: «Люди добрі, приходь-
те обідати». Усе готують: борщі, більшість капусняк 
[готують]. Роблять обізатєльно [коливо]: солоденька 
водичка і печення більшість [людей] кришуть. Хоч із 
сахарьом, хоч із медом [вода]. Хто як хоче. А вже як 
ото сідають за стіл – тоже ставляють: хто варе солод-
кий рис чи з медом, чи шо кладе, шо положено, теж 
«канун» називаєця. Тричі, кажуть, треба [брати]. Об-
язатєльно, як с кладовища [йдуть], руки миють. В нас 
батюшка не сідає [за стіл]. Гроші заплатили, сумку на-
готовили, шо там положили: чи пиріг, чи ше там шо 
таке. [На стіл] хто капусняк ставе, хто борщ ставе. Ми 
із свіжої [капусти] варимо [капусняк]. А тоді ж і катлє-
ти, і риба, і все-все-все. А вже опосля, як пообідали, – 
кисіль. Раньше киселі варили, тепер – кашу молошну. 
З  фруктів, ягідний [кисіль]. Пообідали, і  поставили 
кисіль, чи ріденький поналивали в стакани чи чашки. 
А тепер уже киселю цього не варять, а більшість каші 
молошні чи із рисом, чи із пшоном. [Кисіль подають 
наприкінці обіду?] Да. Встають, даєш обратно милос-
тине: наготовили канфети, печеня, отож каждому в 
кульочок – по чотири печенини, по чотири канфети. 
Тільки парно дається. Можна й по шість, хто як, скі-
ки хто дасть. [Чи печуть пироги на поминки?] Обяза-
тєльно. З  капустою, картошкою, печінкою.  [...] В  нас 
сходять на кладовище, як на сорок день, до дванад-
цяти часов, до часу сідають, поминають. [Потім] усе 
прибирають, перемивають. [...] На другий день несуть 
снідати ж покойнику, хто прийде – закликають же об-
ратно; шо осталося  – розігрівают, пообідают і  всьо. 
[Чи йдуть на кладовище?] Аякже, сама рідня, снідати 
несуть: небагато, потрошку [їжі, яка лишилася після 
обіду]. [Коли ще поминають?] Сороковини і на год. 
На дев’ять день тоже поминають, но вже не сходять-
ся, самі собі [родина]. Самі свої ото підем [на] дев’ять 
день, роздамо ото по вулиці [милостиню]. Поминали 
півгоду і раньше, но не збирали так, шо обід [роби-
ти]. Це ж на Проводи [поминають]. Раньше Проводи 
були у вівторок, а тоді перенесли на неділю. Канхфети 
і яйця кладуть [на могилки], а пасочок – ні. 

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ [Скільки разів на день їли?] 
Снідали, обідали, вечеряли. [На сніданок] і суп, і кар-
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рова, на лопату ставила тазки, поставила до двадцяти Ірова, на лопату ставила тазки, поставила до двадцяти 
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тошка, шо було, то й єсть. А на обід – борщ. Тоді мняса 
не дуже, півника зарубає та зваре супик. [Що вирощу-
вали на городі?] Все: і капуста, і помідори, і огірочки, 
і оті кабачки, гарбузи, кукуруза, картошка, буряк.

ХЛІБ [Чи Ваша мама пекла хліб?] Вони пекли все врем-
ня хліб і  пироги. Такі макітри були полив’яні, учи-
няли: береться чи там сироватка (більшість коровок 
держали ж), чи на кислім молочку, кидаєш дрожжєй 
туди. [Коли не було дріжджів,] хміль заварювали. 
Підложували ж хміль, шо росте, отакий пахучій, за-
вариш хміль, а  тоді заколотиш в його мукички: під-
ходе, а  тоді вчиняєш. Коли було й звечора вчиниш, 
а утром встаєш замісюєш, і тоді підходе, викачуєш у 
формочки. Місила, доки кістечко було не дуже й круте 
і не дуже було рідке. А тоді ж воно підходе. А тоді у 
формочки. [...] Ми хліб печем, не купуєм. Ми купуєм 
муку з Водолаги, Мерехви [с. Нова Мерефа Нововодо-
лазького р-ну], возе [підприємець] сахарь, муку, кру-
пи.  [...] Зараз я як вчиняю: нагріла чи сироватки, чи 
шо, дрождєй кинула, заколотила ж, щоб не густе було. 
Рукою колотю. А тоді воно підійде, а тоді місю. [Скіль-
ки треба чекати, щоб тісто підійшло?] Які дрожжі. 
Щас скоро: сюди-туди підійшло; замісила ж ото його, 
а тоді – у формочки, випікаю, у мене то в газу пекла, 
а тепер ми в [літній] кухні топимо, тут духовка гар-
но пече; такі от дві формочки поставлю, і  спечецця 
хліб, а духовка як гнітить зверху вже, тоді оті бомаги 
зверху, бомажечкою накрию, шоб же не згорів. Блис-
кучим отим. [Пергаментом?] Ага. Шоб він дуже не 
погорів же зверху. [Як пекла хліб Ваша мама, коли не 
було формочок?] А вони в печі, натопе піч гарно, жар 
вигрібає, а тоді сажає на черінь прямо; тоді сажали і 
на капустяному листку, а тоді всякі були жаровні – на 
жаровні, посаде у піч, закриваємо; і ото ж дивисся: як 
загнітився – скіки нужно – час там чи півтори [годи-
ни], яка хлібинка; і витягаєм. [Скільки хлібин за раз 
випікали?] Це для сімні. Коли і три, коли чотири, коли 
як; воно ж як  – раньше ж тоді в колхоз ходили, не-
часто [виходило] топити в печі і пекти хліб. Єсть, і по 
п’ять хлібин пекли, і по штири, й  [по] три. А як ось 
зараз я дві хлібинки спечу: на два дні, на три дні [ви-
стачає]. А як уже черствий хліб, то поросяті чи курям 
викинув, а другий, шоб свіженький, учиняєш. Як спе-
чеш, то аж пахне! А купований я й не вжую.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Як Ви готуєте 
борщ?] Вкинула там мнясце, в  общем, закипіла во-
дичка, мнясо вкинула, бурячка потерла, перекипів 
бурячок, бачиш, що вода уже така, а  тоді вкидаєш 
картошку, капусту, перчик там чи шо, зажарку роблю: 
томатчик пережарила. Кидаю [квасолю]. Я на ніч на-
мочую, шоб вона швидше ж тоді розкіпала. Заразом я 
тоді кидаю: мнясо, квасоля і бурячок перекіпає, а тоді 
все ж остальне. Як намочиш її [квасолю] на ніч, утром 
встав, тоді вона швидко розкіпає. [Чим раніше закис-
ляли борщ?] Квас: буряки оті красні начистиш, тоді 
раньше у діжках наквасиш діжку, наллєш водою, воно 
ж тоді піниться, вкисне бурячок отой. Оце такі з ква-
сом варили борщі.  [...] Супи: і рисовий, і пшоняний, 
і  гречаний, коли який. А в більшості у нас карофля-
ний: картошка сама, мнясце вкинув, покипіло, карто-
шки вкинув, зажарив цибулькою там чи сальцем, чи 
олійки всипав. Мало коли я варю пшоняний чи ри-
совий, а більше картопляний. Картошка щас хароша, 
розкіпає гарно.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Як заготовляли продукти на зиму?] 
У погребі картошка, буряк, морква і капуста. Гарбузи 
жовті – варять із них кашу. Як хто – з рисом, а хто – 
з манкою. Вода кипить, вкинула гарбуза [почищеного 
й подрібненого], а тоді одцідила, потовкла, влила туди 
молочка, рису сирого вкинула. Його мішати треба. 
Можна й з пшоном, но я не варила з пшоном, з пшо-
ном мені чьо-то не наравиця. Більшість із рисом, біль-
шість із манкою. [Що солите на зиму?] У банки тепер. 
Раніше – он бочки у нас нєржавєйки – і огірки, і помі-
дори. А щас – ні, щас у банках усе. Солимо. Оце скіки 
відер помідорів – і п’ять, і шість відер, а тоді – води 
і солиш, розводиш і сіль заливаєш, накриваєш круж-
ком, тряпочку кладеш. А щас банки, все в банках! І по-
мідори, й огірки – все-все. 

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Як Ви переробля-
єте молоко?] Щас ми не переробляєм. То як хто зака-
зує, ставимо, скисає, а тоді – творожок. Отам кастру-
ля – чотири банки чи скіки там, ставимо, закіпає, то 
одтопите, а тоді винімаєш, воно холоне, а тоді у нас є з 
марлі – кладеш і той... [Чи робила Ваша мама ряжан-
ку?] Робила. Я не робила. Ряжанка – молочко скисає, 
вершок ми збираємо цей, а  тоді молочко запаримо 
і підкладаєм [вершок], і тоді ряжанка оце ж. Хороше, 
добре, таке аж пахуче! У духовку поставе. Запариться: 
шкурка така аж рум’яна.

с. Просяне
Записала С. Щербань 2008 р.  

у с. Просяне Нововодолазького р-ну  
Харківської обл. 

від Курченко Параски Михайлівни, 1916 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ У сту-
пі товкли ячмінь, а  тоді кутю варили у горшку. Со-
ломою топили. Мама несут кутю, а  ми  – «пі-пі-пі», 
шоб курчата чубатенькі були. За чуба посмикає дітей. 
Поставлять на покутя. Сінця внесут, кусочок хлібця 
положут. На Святвечір хрону натрут, квас буряковий 
переварат, пампушок напечут, порозрізают, тоді хро-
ном і квасом заллют. Кутя ж, озвар, накидают звару 
в кутю. Пироги пекли з орохом (орох польовий, кру-
глий, натовчут), з  капустою, вареники з капустою. 
Капусняк варили. Як приходили вечірники, то за стіл 
їх хто садовив, а хто – ні. Носили вечерю до крьосних. 
Ото готовлять мама кутю, узвару, і несемо до крьос-
них вечерю. «Принесла я вам вечерю».  – «Спасіба, 
буду куштувати, яка вечеря, добра, солодка». Мама 
насолодила. Вона тоді нам винесе: хлопцям – «коні», 
а нам [дівчатам] – «барині», конхветів і гроші, тамич-
ко мєлоч, може, копійок двадцять-тридцять. Ото по-
несли вечерю до крьосних, до сусід носили, сусіди до 
нас приносили. Ото конфетів нам дадут, «бариньки», 
то бубличків, шо єсть у людей. А ми раді. Приносимо 
гроші, мамі віддавали, мама купувала, шо треба було 
нам. А  «бариньки» їли. У  Водолазі спеціально такі 
баби є, робили, розкрасювали красненьким, трошки, 
не дуже, а  такичко  – головки, ножки покрасять так 
трошки, багато не красили, а ото шоб була чепурні-
ша, «бариньки» ті поїмо. Зразу не їли, гралися, ди-
вилися, у  чистенькому їх клали, на столичку, кожне 
знало свої: це моя «бариня», а то твоя, одне в одного 
 не брали. 
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часто [виходило] топити в печі і пекти хліб. Єсть, і по 
п’ять хлібин пекли, і по штири, й  [по] три. А як ось Іп’ять хлібин пекли, і по штири, й  [по] три. А як ось 
зараз я дві хлібинки спечу: на два дні, на три дні [виІзараз я дві хлібинки спечу: на два дні, на три дні [ви
стачає]. А як уже черствий хліб, то поросяті чи курям Істачає]. А як уже черствий хліб, то поросяті чи курям 
викинув, а другий, шоб свіженький, учиняєш. Як спеІвикинув, а другий, шоб свіженький, учиняєш. Як спе
чеш, то аж пахне! А купований я й не вжую.Ічеш, то аж пахне! А купований я й не вжую.

ХОДЖЕ ІХОДЖЕННІННЯІЯ [Як Ви гоІ[Як Ви го
борщ?] Вкинула там мнясце, в  общем, закипіла воІборщ?] Вкинула там мнясце, в  общем, закипіла во
дичка, мнясо вкинула, бурячка потерла, перекипів Ідичка, мнясо вкинула, бурячка потерла, перекипів 
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погорів же зверху. [Як пекла хліб Ваша мама, коли не 
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погорів же зверху. [Як пекла хліб Ваша мама, коли не 
було формочок?] А вони в печі, натопе піч гарно, жар 
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було формочок?] А вони в печі, натопе піч гарно, жар 
вигрібає, а тоді сажає на черінь прямо; тоді сажали і 
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вигрібає, а тоді сажає на черінь прямо; тоді сажали і 
на капустяному листку, а тоді всякі були жаровні – на 
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на капустяному листку, а тоді всякі були жаровні – на 
жаровні, посаде у піч, закриваємо; і ото ж дивисся: як 
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жаровні, посаде у піч, закриваємо; і ото ж дивисся: як 
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ни], яка хлібинка; і витягаєм. [Скільки хлібин за раз 
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випікали?] Це для сімні. Коли і три, коли чотири, коли Мвипікали?] Це для сімні. Коли і три, коли чотири, коли 
як; воно ж як  – раньше ж тоді в колхоз ходили, неМяк; воно ж як  – раньше ж тоді в колхоз ходили, не-М-
часто [виходило] топити в печі і пекти хліб. Єсть, і по Мчасто [виходило] топити в печі і пекти хліб. Єсть, і по 
п’ять хлібин пекли, і по штири, й  [по] три. А як ось Мп’ять хлібин пекли, і по штири, й  [по] три. А як ось 
зараз я дві хлібинки спечу: на два дні, на три дні [виМзараз я дві хлібинки спечу: на два дні, на три дні [ви
стачає]. А як уже черствий хліб, то поросяті чи курям Мстачає]. А як уже черствий хліб, то поросяті чи курям 
викинув, а другий, шоб свіженький, учиняєш. Як спеМвикинув, а другий, шоб свіженький, учиняєш. Як спе
чеш, то аж пахне! А купований я й не вжую.Мчеш, то аж пахне! А купований я й не вжую.
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пі товкли ячмінь, а  тоді кутю варили у горшку. Со
ломою топили. Мама несут кутю, а  ми  – «пі-пі-пі», Мломою топили. Мама несут кутю, а  ми  – «пі-пі-пі», 
шоб курчата чубатенькі були. За чуба посмикає дітей. Мшоб курчата чубатенькі були. За чуба посмикає дітей. 
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хліб, а духовка як гнітить зверху вже, тоді оті бомаги 

Ф
хліб, а духовка як гнітить зверху вже, тоді оті бомаги 
зверху, бомажечкою накрию, шоб же не згорів. Блис Фзверху, бомажечкою накрию, шоб же не згорів. Блис- Ф-
кучим отим. [Пергаментом?] Ага. Шоб він дуже не Фкучим отим. [Пергаментом?] Ага. Шоб він дуже не 
погорів же зверху. [Як пекла хліб Ваша мама, коли не Фпогорів же зверху. [Як пекла хліб Ваша мама, коли не 
було формочок?] А вони в печі, натопе піч гарно, жар Фбуло формочок?] А вони в печі, натопе піч гарно, жар 
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ку?] Робила. Я не робила. Ряжанка – молочко скисає, 
вершок ми збираємо цей, а  тоді молочко запаримо 
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вершок ми збираємо цей, а  тоді молочко запаримо 
і підкладаєм [вершок], і тоді ряжанка оце ж. Хороше, 
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і підкладаєм [вершок], і тоді ряжанка оце ж. Хороше, 
добре, таке аж пахуче! У духовку поставе. Запариться: 
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добре, таке аж пахуче! У духовку поставе. Запариться: 
шкурка така аж рум’яна.
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шкурка така аж рум’яна.

с. ПросянеФс. Просяне

у с. Просяне Нововодолазького р-ну  Фу с. Просяне Нововодолазького р-ну  

від Курченко Параски Михайлівни, 1916 р. н.Фвід Курченко Параски Михайлівни, 1916 р. н.

ТРАВИФТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕФ ЗИМОВОГО КАЛЕ
пі товкли ячмінь, а  тоді кутю варили у горшку. СоФпі товкли ячмінь, а  тоді кутю варили у горшку. Со
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єте молоко?] Щас ми не переробляєм. То як хто зака
зує, ставимо, скисає, а тоді – творожок. Отам кастру
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зує, ставимо, скисає, а тоді – творожок. Отам кастру
ля – чотири банки чи скіки там, ставимо, закіпає, то 
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ля – чотири банки чи скіки там, ставимо, закіпає, то 
одтопите, а тоді винімаєш, воно холоне, а тоді у нас є з 
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одтопите, а тоді винімаєш, воно холоне, а тоді у нас є з 
марлі – кладеш і той... [Чи робила Ваша мама ряжанЕмарлі – кладеш і той... [Чи робила Ваша мама ряжанЕку?] Робила. Я не робила. Ряжанка – молочко скисає, Еку?] Робила. Я не робила. Ряжанка – молочко скисає, 
вершок ми збираємо цей, а  тоді молочко запаримо Евершок ми збираємо цей, а  тоді молочко запаримо 
і підкладаєм [вершок], і тоді ряжанка оце ж. Хороше, Еі підкладаєм [вершок], і тоді ряжанка оце ж. Хороше, 
добре, таке аж пахуче! У духовку поставе. Запариться: Едобре, таке аж пахуче! У духовку поставе. Запариться: 
шкурка така аж рум’яна.Ешкурка така аж рум’яна.

с. ПросянеЕс. Просяне
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с. Стара Водолага
Записали М. Курінна та О. Таран 14 жовтня 2016 р.  

у с. Стара Водолага Нововодолазького р-ну 
Харківської обл.  

від Добряк Мотрони Іванівни, 1938 р. н.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ В  голодовку 
[1946 р.], то уже як Бог давав, то виживали. Їли все: 
картошку збирали по городах мерзлу, де оставалася, 
чи бурячок. Ходили по городах та собирали, таке вже 
й мерзле всяке ото. Ну, слава Богу, з Божою помощ’ю і 
вижили. А багато ж людей померло в голодовку. Мама 
нас [посилала], ми рвали квасець конячий: воно оцей 
щавель же наш, він такий невеликий, листочки, а  є 
ось і в дворі тут такий щавель, здорові листки, то ото 
мама перемелювала, а  тоді ото пекла таке, як аладді 
[млинці]. Отаке їли. То до річки ходили  – рогіз рва-
ли, тоже така трава, рвали та виживали. Бур’янами, 
щитай, виживали. [Голод 1933 р. за спогадами матері:] 
батько був рабочий, давали пайок, булочки чи шо там, 
давали на недільку [тиждень] шість штучок такі не-
великі, а нас четверо дітей та їх двоє. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
Cвятвечір] це піст, ми все посне їмо. Кутю всігда варю 
із перловки. Ото вона набубнявіє, і харашо. А діти мої 
не признают цього, вони їдять все підряд. Січас як: не 
сходяться, а раніше сім’ї сходилися. Щас діти – вони 
самі собі. Я  ж кажу: вони ставлять і холодці, їдять 
усе на світі. Як зваримо кутю, сінця клали, а тоді ото 
ставимо [на стіл на сіно]. Люди з рису варят [кутю], 
а я – тіки із перлової крупи. Яшна, ціла крупа. І ото 
ж зварю, а тоді туди меду, туди ізюму накидаєм, і ото 
кампот ізварем. Як раніше ми його не понімали, то все 
готували і все їли, а щас ми тіки посне все. Дітвора їдят 
усе підряд, а  ми з дєдом зваримо кутю, кампот,тоді 
зварю чи квасольки, чи морковки нажарю, чи з буряч-
ком стушу. Отаке все постненьке, картошка, огірочок. 
[Чи Ви носили в дитинстві вечерю?] Носила батькам 
хрещеним, сусідам: ото ж мама наложе куті і кампот, 
і  все, і  несеш.  [...] Як щедрівка, то тоді коржі пекли. 
Тринадцятого [січня]. То хто коржиків напече, винесе, 
Це ж го �ди пройшли, як я була у дєцтві, а тепер же пе-
ченья валом [багато різного], канфетів, усього, а тоді 
пекли. Хто млинчиків напече, ото дасть, хто – коржи-
ків, і то радий був. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Як 
називається тиждень перед Великим постом?] Мясна 
неділя, а тоді ж ото Сирна. Поки корову держали ми, 
то тоді ж і вареничок звариш чи там олад [млинців] 
спечеш, щас не держемо [корову], бува нічого, пройде 
Масляна – ні вареника не зварем, нічого, треба ж ку-
пити і сметанки, і творожку, а воно ні за шо. То ото 
Масляна пройде, а ми і вареника не попробуємо, ото 
так. [...] На Сорок святих усіґда пекли жайворонки чи 
шо воно, якісь птичечки пекли. Я  сама не пекла, це 
мама пекла, як ото ж ще ми малі були. [...] Я як стала 
ходити в храм, то я всігда печу собі паску в вівторок, 
а невістці печу у четвер, а в такі дні все: в суботу ж уже 
ніколи. Я багато печу всігда, буває й більше тридця-
ти, тому шо одному синові треба, доцці треба. Великі 
печу. А там уже подинка невелика, то то вже для ону-
ків, для правнуків: «Бабушка, спечи нам маленькі». 
А так я великі печу. Зверху [прикрашаємо]: купляємо 

пудру сахарну, присипочки оті всякі. А яйця я всігда – 
із цибулі шкаралупи, тому шо ті краски беруться і за 
руки, і діти позамазуються. Я все времня цибулю, ото 
шкурки [використовую для фарбування]. Люди все 
несуть [святити] і вино ставляють, но я пасочку несу. 
Несу, як є, кусочок сала, як розговляться, і яєчка. 

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Оце ж на Маковеїв пекли коржики з маком. Ба-
бушка, Царство Небесне, мама. Коржечків напечуть 
і ото у макітрі розітруть мак, і ото туди коржів наки-
дують, обмочат в макові, і ото їли. [Коржі на Маковія:] 
борошно, хто на молоці пік, а як не було, то на воді 
заколоте. 

ПОМИНКИ Я готувала й моя мама: пироги пекла, все, 
помагаю я і сейчас на поминки. Ніхто не додержуєть-
ся поста. Усе, шо попало: катлєти на столах. Я, як піст, 
хоть я дуже і не ходю по тих поминах, а якшо і на по-
мини піду, то я [беру] кусочок хліба чи огірочок, чи шо 
[є пісне]. А як у своїх [готую], то я батюшку спрашую, 
беру благословєнія, єслі в посний день або в пост. Їсти 
все треба, но в мєру. Возьмеш там трошки чого-не-
будь. [...] Ми готовимо коливо. В перву очередь нада, 
шоб усі попробували коливо, поїли. [Що таке коливо?] 
Каша чи пшенична, чи рисова, і туди ми меду, і якісь 
ягодки чи шо, і тут ми ось на панахидку, тоже як ко-
гось поминаємо, то ставимо, кашу цю варимо. А тоді 
ж уже подають борщ чи капусняк. Давали якусь кашу 
і чи пирожок в людей спечений, чи шо, і кампот, більш 
нічого. А січас не понімают, чи піст, чи це посній день: 
і ковбаси, і катлєти, і все, чуть тіки не торти ставлять. 
Пироги ми печем, єслі оце посній день, я печу на воді, 
олійки можу налити чи сахарьку там кинути, а як не-
має поста, то тоді там на молочкові, кидати там мож-
на – яєчко розбити чи шо, оце такі пироги, а пироги ж 
січас в газових [духовках] печуть, в тих електричних, 
а в нас руська піч давнішня, я там печу всігда. Дома. 
Є люди отакі малєнькі [пироги] печут [завдовжки по 
5–6 см], а я великі печу. Ото накачаю пампушок і по-
садю – великі; так шо один періжок іззіси, і вже отак 
наївся. [Із чим пекли пиріжки?] Із капустою, з карто-
шкою, як пісні. Дрожжі ж кидаєм. Раньше, мама каза-
ла, хмель рвали і варили хмель, а тоді на цій водичці 
муку ж заквасювали, замішували, і  дуже добрі вони 
були. Счас же, бачите, в  дрожжах не поймеш, що в 
ньому [склад продукту]: не сходе [тісто], а пшеничка 
яка. Приходиться кидати [дріжджі]. А це казала дєдо-
ві: в нас хміль є, по луках по деревах поп’явся, та ка-
зала, треба тоже [запарити хміль]. Мама розказувала: 
на хмелю ж оце вони заколочували і пекли, тоді воно 
і пахло пуще, і все. [...] Оце ж як захоронили, тоді ж 
хазяєва кажут, шо всі ідіт на обід. Єслі коливо варят 
люди, то кажда людина должна колива ложечку... 

ХЛІБ Ми все врем’я пекли хліб свій, на дрожжях. А тоді 
ж ото як раз заколотив, а тоді як другий раз пекти, то 
я оставляла жменьку тіста, і тоді ото ж на другий раз 
тісто все росте, розмочиш, і тоді ото воно сходе. Мене 
свекруха вчила [хліб пекти]. [У чому вчиняли тісто?] 
В чому було: в каструлі чи в відрі там заколочували. 
Раніше були дерев’яні ті як ночовки, то люди заколо-
чували в ночовках, воно там сходило. А потом як це 
все ж відійшло, січас емаліроване, залізне все. [Розчи-
няли] звечора. Воно перекисало. Він же і на жолудок 
не вредив; щас же воно все скороспечене: тут заколо-
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І
[Чи Ви носили в дитинстві вечерю?] Носила батькам 

І
[Чи Ви носили в дитинстві вечерю?] Носила батькам 
хрещеним, сусідам: ото ж мама наложе куті і кампот, Іхрещеним, сусідам: ото ж мама наложе куті і кампот, 
і  все, і  несеш.  [...] Як щедрівка, то тоді коржі пекли. Іі  все, і  несеш.  [...] Як щедрівка, то тоді коржі пекли. 
Тринадцятого [січня]. То хто коржиків напече, винесе, ІТринадцятого [січня]. То хто коржиків напече, винесе, 

ди пройшли, як я була у дєцтві, а тепер же пеІди пройшли, як я була у дєцтві, а тепер же пе
ченья валом [багато різного], канфетів, усього, а тоді Іченья валом [багато різного], канфетів, усього, а тоді 
пекли. Хто млинчиків напече, ото дасть, хто – коржиІпекли. Хто млинчиків напече, ото дасть, хто – коржи

НІНДІДАРІАР

М
усе на світі. Як зваримо кутю, сінця клали, а тоді ото 

М
усе на світі. Як зваримо кутю, сінця клали, а тоді ото 
ставимо [на стіл на сіно]. Люди з рису варят [кутю], 

М
ставимо [на стіл на сіно]. Люди з рису варят [кутю], 
а я – тіки із перлової крупи. Яшна, ціла крупа. І ото 

М
а я – тіки із перлової крупи. Яшна, ціла крупа. І ото 
ж зварю, а тоді туди меду, туди ізюму накидаєм, і ото 

М
ж зварю, а тоді туди меду, туди ізюму накидаєм, і ото 
кампот ізварем. Як раніше ми його не понімали, то все 

М
кампот ізварем. Як раніше ми його не понімали, то все 
готували і все їли, а щас ми тіки посне все. Дітвора їдят 

М
готували і все їли, а щас ми тіки посне все. Дітвора їдят 
усе підряд, а  ми з дєдом зваримо кутю, кампот,тоді 

М
усе підряд, а  ми з дєдом зваримо кутю, кампот,тоді 
зварю чи квасольки, чи морковки нажарю, чи з бурячМзварю чи квасольки, чи морковки нажарю, чи з буряч-М-
ком стушу. Отаке все постненьке, картошка, огірочок. Мком стушу. Отаке все постненьке, картошка, огірочок. 
[Чи Ви носили в дитинстві вечерю?] Носила батькам М[Чи Ви носили в дитинстві вечерю?] Носила батькам 
хрещеним, сусідам: ото ж мама наложе куті і кампот, Мхрещеним, сусідам: ото ж мама наложе куті і кампот, 
і  все, і  несеш.  [...] Як щедрівка, то тоді коржі пекли. Мі  все, і  несеш.  [...] Як щедрівка, то тоді коржі пекли. 
Тринадцятого [січня]. То хто коржиків напече, винесе, МТринадцятого [січня]. То хто коржиків напече, винесе, 

ди пройшли, як я була у дєцтві, а тепер же пеМди пройшли, як я була у дєцтві, а тепер же пе
ченья валом [багато різного], канфетів, усього, а тоді Мченья валом [багато різного], канфетів, усього, а тоді 
пекли. Хто млинчиків напече, ото дасть, хто – коржиМпекли. Хто млинчиків напече, ото дасть, хто – коржи

Ф
із перловки. Ото вона набубнявіє, і харашо. А діти мої 

Ф
із перловки. Ото вона набубнявіє, і харашо. А діти мої 
не признают цього, вони їдять все підряд. Січас як: не 

Ф
не признают цього, вони їдять все підряд. Січас як: не 
сходяться, а раніше сім’ї сходилися. Щас діти – вони Фсходяться, а раніше сім’ї сходилися. Щас діти – вони 
самі собі. Я  ж кажу: вони ставлять і холодці, їдять Фсамі собі. Я  ж кажу: вони ставлять і холодці, їдять 
усе на світі. Як зваримо кутю, сінця клали, а тоді ото Фусе на світі. Як зваримо кутю, сінця клали, а тоді ото 
ставимо [на стіл на сіно]. Люди з рису варят [кутю], Фставимо [на стіл на сіно]. Люди з рису варят [кутю], 
а я – тіки із перлової крупи. Яшна, ціла крупа. І ото Фа я – тіки із перлової крупи. Яшна, ціла крупа. І ото 
ж зварю, а тоді туди меду, туди ізюму накидаєм, і ото Фж зварю, а тоді туди меду, туди ізюму накидаєм, і ото 
кампот ізварем. Як раніше ми його не понімали, то все Фкампот ізварем. Як раніше ми його не понімали, то все 

будь. [...] Ми готовимо коли

Ф
будь. [...] Ми готовимо коли
шоб усі попробували коливо, поїли. [Що таке коливо?] 

Ф
шоб усі попробували коливо, поїли. [Що таке коливо?] 
Каша чи пшенична, чи рисова, і туди ми меду, і якісь 

Ф
Каша чи пшенична, чи рисова, і туди ми меду, і якісь 
ягодки чи шо, і тут ми ось на панахидку, тоже як ко

Ф
ягодки чи шо, і тут ми ось на панахидку, тоже як ко
гось поминаємо, то ставимо, кашу цю варимо. А тоді 

Ф
гось поминаємо, то ставимо, кашу цю варимо. А тоді 
ж уже подають борщ чи капусняк. Давали якусь кашу Фж уже подають борщ чи капусняк. Давали якусь кашу 
і чи пирожок в людей спечений, чи шо, і кампот, більш Фі чи пирожок в людей спечений, чи шо, і кампот, більш 
нічого. А січас не понімают, чи піст, чи це посній день: Фнічого. А січас не понімают, чи піст, чи це посній день: 
і ковбаси, і катлєти, і все, чуть тіки не торти ставлять. Фі ковбаси, і катлєти, і все, чуть тіки не торти ставлять. 
Пироги ми печем, єслі оце посній день, я печу на воді, ФПироги ми печем, єслі оце посній день, я печу на воді, 
олійки можу налити чи сахарьку там кинути, а як неФолійки можу налити чи сахарьку там кинути, а як не
має поста, то тоді там на молочкові, кидати там можФмає поста, то тоді там на молочкові, кидати там мож
на – яєчко розбити чи шо, оце такі пироги, а пироги ж Фна – яєчко розбити чи шо, оце такі пироги, а пироги ж 
січас в газових [духовках] печуть, в тих електричних, Фсічас в газових [духовках] печуть, в тих електричних, 

Е
хоть я дуже і не ходю по тих поминах, а якшо і на по

Е
хоть я дуже і не ходю по тих поминах, а якшо і на по
мини піду, то я [беру] кусочок хліба чи огірочок, чи шо 

Е
мини піду, то я [беру] кусочок хліба чи огірочок, чи шо 
[є пісне]. А як у своїх [готую], то я батюшку спрашую, 

Е
[є пісне]. А як у своїх [готую], то я батюшку спрашую, 
беру благословєнія, єслі в посний день або в пост. Їсти Еберу благословєнія, єслі в посний день або в пост. Їсти 
все треба, но в мєру. Возьмеш там трошки чого-неЕвсе треба, но в мєру. Возьмеш там трошки чого-не
будь. [...] Ми готовимо колиЕбудь. [...] Ми готовимо коли
шоб усі попробували коливо, поїли. [Що таке коливо?] Ешоб усі попробували коливо, поїли. [Що таке коливо?] ЕКаша чи пшенична, чи рисова, і туди ми меду, і якісь ЕКаша чи пшенична, чи рисова, і туди ми меду, і якісь 
ягодки чи шо, і тут ми ось на панахидку, тоже як коЕягодки чи шо, і тут ми ось на панахидку, тоже як ко
гось поминаємо, то ставимо, кашу цю варимо. А тоді Егось поминаємо, то ставимо, кашу цю варимо. А тоді 
ж уже подають борщ чи капусняк. Давали якусь кашу Еж уже подають борщ чи капусняк. Давали якусь кашу 
і чи пирожок в людей спечений, чи шо, і кампот, більш Еі чи пирожок в людей спечений, чи шо, і кампот, більш 
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тили – уже печут. [З якого борошна пекли хліб?] У ці 
времена, шо я пекла, ми мололи – самі мололи, жито 
і пшеницю мололи. В  нас тут мельниця була, у  кол-
хозі, ми мололи. А тоді, допустім, я  із жита мукичку 
заколотю ізвечора, воно поброде, а тоді оцею мукою 
з пшениці замісювала. Хліб був  – ти шо! Оце на во-
дичці. А бувало, шо коров ми держали – на сироват-
ці [розчиняли тісто]. [Чи в  піст можна на сироватці 
хліб учиняти?] У піст – ні, у такі дні – да. Чим дужче 
місиш, тоді луччий, а  як тіки замісив, трошки помі-
сив... Як вимісиш хорошо, тоді він дуже такий [пруж-
ний]. Довгенько нада [місити]. Як від руки відстає 
тісто – уже вимісив, а якшо за рукою тягнеця, то ще 
місити треба. [Скільки хлібин виходило за один раз?] 
Шість. Я шість пекла. Ото в мене такі форми залізні 
чотирьохугольні, а то круглі. І ото три таких і три та-
ких. Пекли і пшеничний у печі. [Як Ви визначали, що 
піч уже напалена?] Я ж уже ізучила, скіки там – два 
рази кидаю у піч дров. [Які дрова?] Смотря яка піч. 
От січас у нас піч – нада пекти тіки берестовими. От 
дєда нарубає тоненько  – я  вже знаю: два пучки сто-
пила, ото уже знаю, що піч нагоріла. Розгортаю жар 
по печі, кину туди жменьку муки: як горить мука, ото 
уже можна садити, і воно спечеця. [На чому хліб са-
джали, коли не було форм?] На листку капустя �ному. 
Не пристає [тісто]. Ото затопиш піч, листячко – рога-
чі – ото горит у печі, на той рогач положиш листочок 
капустяний отак, його на вогні подержиш трішки, він 
зробиця м’який, і тоді ото на той листок викачав, по-
садив – як спечеця: добрий, пахущий! Кладем де в по-
гріб [капусту на зиму]. І ото листочок взяв, ото трош-
ки його [розм’якшити], а тоді іспікся – він відділився. 
[Як довго печеться хліб?] Буває, шо час двадцять – час 
десять. Ми вже так приловчилися, шо подивисся, а то 
витягнеш – треба отак притулити до носа: як не пече, 
то вже спікся, а  як пече  – тоді вертати назад. Я  так 
не робила. Я  вже бачу, як спікся хліб, то треба його 
виймати.  [...] Ми по отдельності [саджали хлібини], 
ото одне побіля одного посадили. [У  який кут печі 
саджали першу хлібину?] Буває або під праву, або під 
лєву сторону. У піч я усі заразом сажаю і заразом ви-
ймаю. [...] У нас лопата єсть спеціальна, із дерева зро-
блена, з липи. І ото лопаткою піднімеш. [Де зберігали 
хліб?] А потом же розстеляємо там полотеньце чи шо, 
його положиш, накриєш ізверху тряпкою. Рівно [кла-
ли], ото він трошки охолоне, тоді вже можна положи-
ти куди там – чи в каструлю, чи куди. Щас же купля-
ний [хліб], то в сумці, чіпляємо, щоб миші не їли. [Чи 
можна їсти той хліб, який миша погризла?] Ми худобі 
віддаєм. Самі – ні. Або обріжемо. [Хто з родини ріже 
хліб?] Сєйчас дєд ріже, я його не поріжу, я лучче його 
відломлю, того шо він кришицця, як макуха. А він ото 
ножом. А той, шо самі пекли, – да! Тоже ж таки: витяг-
неш, бувало, в мене були й онуки, я ламала, я не різала 
ножом. А вони любили такий, шоб ше теплий він був. 
А ріжеш ножем, воно не те. Ото відломлю каждому по 
куску – чи там олійкою намажем, чи сахарьом схотят, 
ото по кусочку. [Що таке «гола піч»?] Як не печеться 
нічого. Кажуть: закривай двері, допоки посадиш. [Що 
робите, щоб не була «гола піч»?] Закриваємо, єсть спе-
ціальна затулка. Ото як не перегорит, останеця там 
попілець, ще вугіллячко, ото там загребеш туди, до 
слєдующого разу. [Чи можна хліб позичати?] Кажуть, 
ні. Ні соли, кажуть, не позичати, ні хліба. А чи це сує-
вєрія, чи правда... [Як до хліба треба ставитися?] Ніде 

не розкидати нічого, святиня, без хліба ми не жите-
мем на світі, це святий хлібець, і його ніззя ні кидати 
ніде, ні розкидати. Раніше, мама казала, і крихотки � на 
столі позбираємо, як де крихотка впаде, а  ото мама 
скаже: «Підбери крихотку й ззіж, шоб ніде не валяла-
ся». [Якщо хліб упаде додолу], я підніму і їм. А шо: він 
же на земельці росте. [Перед тим, як учинити хліб,] 
читаю «Отче наш», а  потом і те [молитву преподоб-
ному Єфросину], от як пиріжки пекла [на Престоль-
не свято в  церкву]. З  Божою помоччу і попечецця. 
Пироги пекла. Цей год оце та Валя мені сказала: «Ви 
вже дуже виморюєтеся, не нада». Хотіла вона, шоб я 
пекла пироги, прошлий оце Храмовий празник, поза-
прошлі, оце скіки, це десять год уже пекла все времня 
прироги ото, напечу й несем сюди. Ми готовили ж ото 
і для борщу, рибку жарили. 

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Хліб я на Храм не 
печу, тому що мука ну �жна і все, а його ж купити [до-
рого]. А так оце ж сюди ми купляємо хліб. [Із чим пе-
кли пироги?] Буває, шо із кашою пекла – гречана каша 
або з рисом. А  то більше картошка, капуста. Печут 
[з горохом] просто так [не на Храм]. В мене дєд, до-
пустім, любе квасолю дуже. Ото з квасольою я печу. 
Дріжжові. Скіки нам на двох  – трошки заколотила, 
сковородку чи дві спекла, хвате. Він любе дуже квасо-
лю. [Яка основна страва на Храм?] Оце ж ми каждий 
год готовимо: борщик, картошку стушимо, салати, як 
зімою, то закриті, а оце ж ціле літо свіжі салати, огіро-
чок, помідор, рибу. Єслі оце ж не посній день, то мож-
на й м’ясне. [Чи готують борщ на Храм?] Всігда. То хто 
там качку дасть чи шо. Приносили [люди]: капустка, 
картошечка, бурячок і все. А ми сами готували. Ми з 
невісткою. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [Коли у вас 
Проводи?] Після Паски неділя проходить. Як по-
церковному  – у  вівторок же поминальний день. А  в 
селі січас у неділю ходят, і хто – ше в понеділок. А в ві-
второк уже ніхто не додержуєця. А це у вівторок Рада-
ниця. Оце поминальний день должен у вівторок бути. 
У нас все воно перекинулося отак вверх ногами. Ото 
хто в неділю йде, хто – в понеділок, коли придумаєця, 
тоді і йде. А панахидку ніхто не праве. А на кладовищі 
посідають, столи поробили. Там поминають своїх ро-
дітєлів. Несуть [на кладовище] усе: ковбаси... 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Коли покійник у хаті,] ставляют ста-
кан води, хліба кладут – це душа буде їсти. [...] Бува, 
шо хто чи пєчєня, чи канфетів [принесе]. На стіл кла-
дут [біля ікони]. [...] Роздают [на кладовищі хліб], пе-
ченя, канфети – помини, милостина.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Оце звари борщ на газу і зва-
ри борщ на плиті. Чи в печі, чи на плиті. Уже велика 
разниця. В мене плита. А в печі – пекти, потому шо 
у печі це тоже дуже велика морока, я  як здумаю, як 
мама тоже соломою топила, то соняшником, то куку-
рузою, вона, бєдна, насуне в піч, ото ж горщики були 
невеличкі кам’яні, ото поставе горщики, поки ж воно 
закипить. Кам’яні, отакі як ку[в]шини, горщики рань-
ше були, з кришечками, і ото поставлять у піч, так ти 
шо! Уже як звариться, з печі як витягнеш, який запах 
іде, яке воно все вкусне, а  щас ми в оцім залізі. Шо 
воно, воно ніякого вкусу не має, ніде й нічого. А шо 
робити, уже перейшли на таке все, так шо тепер треба 
[виживати].

http://www.etnolog.org.ua

І
ото одне побіля одного посадили. [У  який кут печі 

І
ото одне побіля одного посадили. [У  який кут печі 
саджали першу хлібину?] Буває або під праву, або під Ісаджали першу хлібину?] Буває або під праву, або під 
лєву сторону. У піч я усі заразом сажаю і заразом виІлєву сторону. У піч я усі заразом сажаю і заразом ви
ймаю. [...] У нас лопата єсть спеціальна, із дерева зроІймаю. [...] У нас лопата єсть спеціальна, із дерева зро
блена, з липи. І ото лопаткою піднімеш. [Де зберігали Іблена, з липи. І ото лопаткою піднімеш. [Де зберігали 
хліб?] А потом же розстеляємо там полотеньце чи шо, Іхліб?] А потом же розстеляємо там полотеньце чи шо, 
його положиш, накриєш ізверху тряпкою. Рівно [клаІйого положиш, накриєш ізверху тряпкою. Рівно [кла
ли], ото він трошки охолоне, тоді вже можна положиІли], ото він трошки охолоне, тоді вже можна положи
ти куди там – чи в каструлю, чи куди. Щас же купляІти куди там – чи в каструлю, чи куди. Щас же купля
ний [хліб], то в сумці, чіпляємо, щоб миші не їли. [Чи Іний [хліб], то в сумці, чіпляємо, щоб миші не їли. [Чи 

М
гріб [капусту на зиму]. І ото листочок взяв, ото трош

М
гріб [капусту на зиму]. І ото листочок взяв, ото трош
ки його [розм’якшити], а тоді іспікся – він відділився. 

М
ки його [розм’якшити], а тоді іспікся – він відділився. 
[Як довго печеться хліб?] Буває, шо час двадцять – час 

М
[Як довго печеться хліб?] Буває, шо час двадцять – час 
десять. Ми вже так приловчилися, шо подивисся, а то 

М
десять. Ми вже так приловчилися, шо подивисся, а то 
витягнеш – треба отак притулити до носа: як не пече, 

М
витягнеш – треба отак притулити до носа: як не пече, 
то вже спікся, а  як пече  – тоді вертати назад. Я  так 

М
то вже спікся, а  як пече  – тоді вертати назад. Я  так 
не робила. Я  вже бачу, як спікся хліб, то треба його Мне робила. Я  вже бачу, як спікся хліб, то треба його 
виймати.  [...] Ми по отдельності [саджали хлібини], Мвиймати.  [...] Ми по отдельності [саджали хлібини], 
ото одне побіля одного посадили. [У  який кут печі Мото одне побіля одного посадили. [У  який кут печі 
саджали першу хлібину?] Буває або під праву, або під Мсаджали першу хлібину?] Буває або під праву, або під 
лєву сторону. У піч я усі заразом сажаю і заразом виМлєву сторону. У піч я усі заразом сажаю і заразом ви-М-
ймаю. [...] У нас лопата єсть спеціальна, із дерева зроМймаю. [...] У нас лопата єсть спеціальна, із дерева зро
блена, з липи. І ото лопаткою піднімеш. [Де зберігали Мблена, з липи. І ото лопаткою піднімеш. [Де зберігали 
хліб?] А потом же розстеляємо там полотеньце чи шо, Мхліб?] А потом же розстеляємо там полотеньце чи шо, 
його положиш, накриєш ізверху тряпкою. Рівно [клаМйого положиш, накриєш ізверху тряпкою. Рівно [кла
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Проводи?] Після Паски неділя проходить. Як по-

М
Проводи?] Після Паски неділя проходить. Як по-
церковному  – у  вівторок же поминальний день. А  в Мцерковному  – у  вівторок же поминальний день. А  в 
селі січас у неділю ходят, і хто – ше в понеділок. А в віМселі січас у неділю ходят, і хто – ше в понеділок. А в ві
второк уже ніхто не додержуєця. А це у вівторок РадаМвторок уже ніхто не додержуєця. А це у вівторок Рада

Ф
пустім, любе квасолю дуже. Ото з квасольою я печу. 

Ф
пустім, любе квасолю дуже. Ото з квасольою я печу. 
Дріжжові. Скіки нам на двох  – трошки заколотила, 

Ф
Дріжжові. Скіки нам на двох  – трошки заколотила, 

Фкапустяний отак, його на вогні подержиш трішки, він Фкапустяний отак, його на вогні подержиш трішки, він 
зробиця м’який, і тоді ото на той листок викачав, по Фзробиця м’який, і тоді ото на той листок викачав, по- Ф-
садив – як спечеця: добрий, пахущий! Кладем де в по- Фсадив – як спечеця: добрий, пахущий! Кладем де в по-
гріб [капусту на зиму]. І ото листочок взяв, ото трош Фгріб [капусту на зиму]. І ото листочок взяв, ото трош- Ф-
ки його [розм’якшити], а тоді іспікся – він відділився. Фки його [розм’якшити], а тоді іспікся – він відділився. 

сковородку чи дві спекла, хвате. Він любе дуже квасо

Ф
сковородку чи дві спекла, хвате. Він любе дуже квасо
лю. [Яка основна страва на Храм?] Оце ж ми каждий 

Ф
лю. [Яка основна страва на Храм?] Оце ж ми каждий 
год готовимо: борщик, картошку стушимо, салати, як 

Ф
год готовимо: борщик, картошку стушимо, салати, як 
зімою, то закриті, а оце ж ціле літо свіжі салати, огіроФзімою, то закриті, а оце ж ціле літо свіжі салати, огіро
чок, помідор, рибу. Єслі оце ж не посній день, то можФчок, помідор, рибу. Єслі оце ж не посній день, то мож
на й м’ясне. [Чи готують борщ на Храм?] Всігда. То хто Фна й м’ясне. [Чи готують борщ на Храм?] Всігда. То хто 
там качку дасть чи шо. Приносили [люди]: капустка, Фтам качку дасть чи шо. Приносили [люди]: капустка, 
картошечка, бурячок і все. А ми сами готували. Ми з Фкартошечка, бурячок і все. А ми сами готували. Ми з 
невісткою. Фневісткою. 

ЖАФЖА ПФПОФОМИФМИ
Проводи?] Після Паски неділя проходить. Як по-ФПроводи?] Після Паски неділя проходить. Як по-

Е
печу, тому що мука ну

Е
печу, тому що мука ну
рого]. А так оце ж сюди ми купляємо хліб. [Із чим пе

Е
рого]. А так оце ж сюди ми купляємо хліб. [Із чим пе
кли пироги?] Буває, шо із кашою пекла – гречана каша 

Е
кли пироги?] Буває, шо із кашою пекла – гречана каша 
або з рисом. А  то більше картошка, капуста. Печут Еабо з рисом. А  то більше картошка, капуста. Печут 
[з горохом] просто так [не на Храм]. В мене дєд, доЕ[з горохом] просто так [не на Храм]. В мене дєд, до
пустім, любе квасолю дуже. Ото з квасольою я печу. Епустім, любе квасолю дуже. Ото з квасольою я печу. 
Дріжжові. Скіки нам на двох  – трошки заколотила, ЕДріжжові. Скіки нам на двох  – трошки заколотила, Есковородку чи дві спекла, хвате. Він любе дуже квасоЕсковородку чи дві спекла, хвате. Він любе дуже квасо
лю. [Яка основна страва на Храм?] Оце ж ми каждий Елю. [Яка основна страва на Храм?] Оце ж ми каждий 
год готовимо: борщик, картошку стушимо, салати, як Егод готовимо: борщик, картошку стушимо, салати, як 
зімою, то закриті, а оце ж ціле літо свіжі салати, огіроЕзімою, то закриті, а оце ж ціле літо свіжі салати, огіро
чок, помідор, рибу. Єслі оце ж не посній день, то можЕчок, помідор, рибу. Єслі оце ж не посній день, то мож



БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН
с. Інгулець

Записала Ю. Буйських 13 червня 2013 р.  
у с. Інгулець Білозерського р-ну Херсонської обл.  

від Сікорської (Хандусенко) Валентини Андріївни,  
1948 р. н., родом із с. Станіслав Білозерського р-ну  

(у с. Інгулець проживає з 1973 р.),  
Тамари, родом з Білорусі, та Олександра

ХЛІБ Мама навчіла [пекти хліб]. Запарювали опару на 
хмелю. Ото ж варили хміль і перетирали з висівкою. 
А  потом отей хліб, оце ж він з висівкою, заливали 
кип’ятком і добавляли трошки муки. І воно таке рідке 
було, як опара. Раньше ж своє було [борошно]. Потом 
у нас були дерев’яні вагани невеликі, і оце ж туда муки 
насипали. Мама знала, скільки ж там, і підсказувала. 
І висипали цю опару. І от я її замішувала, і місила. Мі-
сила до тих пір, поки тісто не приставало до рук. От як 
уже тісто не пристає до рук, значить тісто вимішане. 
І ставили. Воно підходило. А потім робили хлєб. Піч 
у нас була, напалювали піч. А потом лопата така була 
кругла, дерив’яна. На дерив’яну лопату цей хлєб і на 
черінь садили, піч закривали – «заслянка» називалася. 
Ну і всьо. Там стіки, сорок минут чи скіки. А потім ви-
тягували, зверху водичькой поцей, накривали і всьо.

с. Широка Балка
Записала Ю. Буйських 11 червня 2013 р.  

у с. Широка Балка Білозерського р-ну Херсонської обл.  
від Скоробрехи (Малої) Таїсії Іванівни, 1929 р. н.,  

та Муренець (Видинчук) Наталії Омелянівни, 1963 р. н. 

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Ми всігда святить носим паски на 
Станіслав. Оце я в суботу пічю, все складаю, і він там 
ночує, і всігда ми розгівляємось утрєчком. То нияких 
ножів. І масло ложать, і паски, ага, і яєчка, і сало, ну, 
словом, все. Тоді розгівляємось.

ХЛІБ Як печю паски? Биру яєчка, розкалачюю в сахарі, 
мука в мене вже підігріта, ваганці у мене дерев’яні спі-
ціально, гарненькі такі, ну і все місю. Дріжжі я сама 
робила, на хмелю. Сама я всігда робила для хлєба. 
Мама тоже сама робила. Замішу, замісила, приношу. 
Та мині дев’яти [років] ще не було, як я місила. Сама, 
папа на роботі, мачуха на роботі, хлопці по роботах, 
думаю, ну я буду кебекать [почну пекти]. А піч на дво-
рі. Замісила, опарочку запарила – я ж уже у курсі була. 
Я  без мами була, я  все вміла. Ну, мукичьку, дріжжі 
намочуєш у мисочькі, а  мукичька у макітеркі, запа-
рюю з кіп’ятком ту муку, а дріжжі ставиш, наливаєш 
тьоплою водичькою, вони сходять. Тоді вже дріжчі зі-

йшли харашо, опарочька чуть-чуть тепленька, вижи-
маю я ті дріжчі. І тоди на друшлячок процідила, туди в 
опарочьку, перемішать надо добре, накрить – тоді хай 
сходе. Сходе та опарочька  – раз зійшла, другий раз, 
третій – вже добра, кисло-сладка, уже можна місить. 
Тоді яїчка б’ю, то сливки кладу, ну, словом, все, мо-
лочько, замісюю. [...] Було ж так – на роботу гукають, 
а тут Паска. І на роботі піду вправлюся, [і паску спе-
чу]. В мене хліб усігда був. [...] Пичем хліба на свадьбу. 
Такі здоровенні хліби. Піч, уже в мене хліб сходе, нада 
ж вироблять. Посадила, топлю в пичі. А кочережка ж 
в мене довга, я  ж хочю подивиця, чи він же ж хочь 
нагнітився. Загнітиця, а тоді ж ухватає тим же ж, шо 
запікає, і давай витягать, місить обратно. Отаке мині 
було! І да, то таки навчилась. Сама. Приходять батьки 
з роботи. Кажу: «Напекла [хліба]». Чьовгала-чьовгала, 
чьовгала-чьовгала, день, на другій день лучє, а муки ж 
у нас хватало, дріжчі свої, все, топка всігда, я в’язки 
носила, то ж високо косили, то й стирню носила 
в’язками. Словом, бойова була і ни лидача.

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.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Зарізали свиню, а  йому ж 
[різнику] вже срочно надо виставить по-чабанськи. 
Це в нас щитається як блюдо національне: куски 
м’яса просто зварені і ціла картопля туди кидається, 
потім витягуєш його аттуда, і  робиться оддєльний 
бульйончик. Кришиться цибуля, соллю посипається 
і заливається гарячим бульйоном. І  потім насипаєш 
собі в тарілку куски м’яса, цілу картоплю, трошки 
бульйончика, а зверху – цією цибульою. Я іноді буває 
курицю заріжу  – кажний раз же ж не будеш свиню 
різати – і  с куриним бульйоном так дєлаю: вариться 
м’ясо, доварюється м’ясо – кидається картопля, ціла, 
невелика, лаврушку туди кидаєш, перчику патрусить. 
Кромє цибулі і лаврушки, ничого туди не кидається! 
Ниякої моркви, ни зелені, ничого! Отдєльно у піалоч-
ку кришиться цибуля соломкою, посолили її, залить 
гарячим кип’ячим бульйоном. Вона трошки постоїть 
там, та цибуля, п’ять минут постоїть, потім в тарілку 
насипаєш: ціле м’ясо – куски, ціла картопля і зверху 
насипаєш цьої цибульки. Ох і добре! Це в селі в нас, як 
я була малою, сусіди різали. Це на вулиці зарізав один, 
по очереді різали. В  одного прийшли  – вся вулиця 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
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І
тягували, зверху водичькой поцей, накривали і всьо.

І
тягували, зверху водичькой поцей, накривали і всьо.

с.  Іс. Ш ІШирока БалкаІирока Балка
Записала ІЗаписала ЮІЮ. Буйських 11 червня 2013 р.  І. Буйських 11 червня 2013 р.  

а Балка Білозерського р-ну Іа Балка Білозерського р-ну 
від Скоробрехи (Малої) Таїсії Іванівни, 1929 р. н.,  Івід Скоробрехи (Малої) Таїсії Іванівни, 1929 р. н.,  

та Муренець (Видинчук) Наталії Омелянівни, 1963 р. н. Іта Муренець (Видинчук) Наталії Омелянівни, 1963 р. н. 

да святить носим паски на Іда святить носим паски на 
Станіслав. Оце я в суботу пічю, все складаю, і він там ІСтаніслав. Оце я в суботу пічю, все складаю, і він там 

М
насипали. Мама знала, скільки ж там, і підсказувала. 

М
насипали. Мама знала, скільки ж там, і підсказувала. 
І висипали цю опару. І от я її замішувала, і місила. Мі

М
І висипали цю опару. І от я її замішувала, і місила. Мі
сила до тих пір, поки тісто не приставало до рук. От як 

М
сила до тих пір, поки тісто не приставало до рук. От як 
уже тісто не пристає до рук, значить тісто вимішане. 

М
уже тісто не пристає до рук, значить тісто вимішане. 
І ставили. Воно підходило. А потім робили хлєб. Піч 

М
І ставили. Воно підходило. А потім робили хлєб. Піч 
у нас була, напалювали піч. А потом лопата така була 

М
у нас була, напалювали піч. А потом лопата така була 
кругла, дерив’яна. На дерив’яну лопату цей хлєб і на 

М
кругла, дерив’яна. На дерив’яну лопату цей хлєб і на 
черінь садили, піч закривали – «заслянка» називалася. Мчерінь садили, піч закривали – «заслянка» називалася. 
Ну і всьо. Там стіки, сорок минут чи скіки. А потім виМНу і всьо. Там стіки, сорок минут чи скіки. А потім ви-М-
тягували, зверху водичькой поцей, накривали і всьо.Мтягували, зверху водичькой поцей, накривали і всьо.

ирока БалкаМирока Балка
. Буйських 11 червня 2013 р.  М. Буйських 11 червня 2013 р.  

а Балка Білозерського р-ну Ма Балка Білозерського р-ну ХМХерсонськМерсонськХерсонськХМХерсонськХ
від Скоробрехи (Малої) Таїсії Іванівни, 1929 р. н.,  Мвід Скоробрехи (Малої) Таїсії Іванівни, 1929 р. н.,  

Ф
хмелю. Ото ж варили хміль і перетирали з висівкою. 

Ф
хмелю. Ото ж варили хміль і перетирали з висівкою. 
А  потом отей хліб, оце ж він з висівкою, заливали 

Ф
А  потом отей хліб, оце ж він з висівкою, заливали 
кип’ятком і добавляли трошки муки. І воно таке рідке 

Ф
кип’ятком і добавляли трошки муки. І воно таке рідке 
було, як опара. Раньше ж своє було [борошно]. Потом Фбуло, як опара. Раньше ж своє було [борошно]. Потом 
у нас були дерев’яні вагани невеликі, і оце ж туда муки Фу нас були дерев’яні вагани невеликі, і оце ж туда муки 
насипали. Мама знала, скільки ж там, і підсказувала. Фнасипали. Мама знала, скільки ж там, і підсказувала. 
І висипали цю опару. І от я її замішувала, і місила. Мі ФІ висипали цю опару. І от я її замішувала, і місила. Мі- Ф-
сила до тих пір, поки тісто не приставало до рук. От як Фсила до тих пір, поки тісто не приставало до рук. От як 
уже тісто не пристає до рук, значить тісто вимішане. Фуже тісто не пристає до рук, значить тісто вимішане. 

Такі здоровенні хліби. Піч, уже в мене хліб сходе, нада 

Ф
Такі здоровенні хліби. Піч, уже в мене хліб сходе, нада 
ж вироблять. Посадила, топлю в пичі. А кочережка ж 

Ф
ж вироблять. Посадила, топлю в пичі. А кочережка ж 
в мене довга, я  ж хочю подивиця, чи він же ж хочь 

Ф
в мене довга, я  ж хочю подивиця, чи він же ж хочь 
нагнітився. Загнітиця, а тоді ж ухватає тим же ж, шо 

Ф
нагнітився. Загнітиця, а тоді ж ухватає тим же ж, шо 
запікає, і давай витягать, місить обратно. Отаке мині 

Ф
запікає, і давай витягать, місить обратно. Отаке мині 
було! І да, то таки навчилась. Сама. Приходять батьки Фбуло! І да, то таки навчилась. Сама. Приходять батьки 
з роботи. Кажу: «Напекла [хліба]». Чьовгала-чьовгала, Фз роботи. Кажу: «Напекла [хліба]». Чьовгала-чьовгала, 
чьовгала-чьовгала, день, на другій день лучє, а муки ж Фчьовгала-чьовгала, день, на другій день лучє, а муки ж 
у нас хватало, дріжчі свої, все, топка всігда, я в’язки Фу нас хватало, дріжчі свої, все, топка всігда, я в’язки 
носила, то ж високо косили, то й стирню носила Фносила, то ж високо косили, то й стирню носила 
в’язками. Словом, бойова була і ни лидача.Фв’язками. Словом, бойова була і ни лидача.

Е
третій – вже добра, кисло-сладка, уже можна місить. 

Е
третій – вже добра, кисло-сладка, уже можна місить. 
Тоді яїчка б’ю, то сливки кладу, ну, словом, все, мо

Е
Тоді яїчка б’ю, то сливки кладу, ну, словом, все, мо
лочько, замісюю. [...] Було ж так – на роботу гукають, 

Е
лочько, замісюю. [...] Було ж так – на роботу гукають, 
а тут Паска. І на роботі піду вправлюся, [і паску спеЕа тут Паска. І на роботі піду вправлюся, [і паску спе
чу]. В мене хліб усігда був. [...] Пичем хліба на свадьбу. Ечу]. В мене хліб усігда був. [...] Пичем хліба на свадьбу. 
Такі здоровенні хліби. Піч, уже в мене хліб сходе, нада ЕТакі здоровенні хліби. Піч, уже в мене хліб сходе, нада 
ж вироблять. Посадила, топлю в пичі. А кочережка ж Еж вироблять. Посадила, топлю в пичі. А кочережка ж 
в мене довга, я  ж хочю подивиця, чи він же ж хочь Ев мене довга, я  ж хочю подивиця, чи він же ж хочь 
нагнітився. Загнітиця, а тоді ж ухватає тим же ж, шо Енагнітився. Загнітиця, а тоді ж ухватає тим же ж, шо 
запікає, і давай витягать, місить обратно. Отаке мині Езапікає, і давай витягать, місить обратно. Отаке мині 
було! І да, то таки навчилась. Сама. Приходять батьки Ебуло! І да, то таки навчилась. Сама. Приходять батьки 
з роботи. Кажу: «Напекла [хліба]». Чьовгала-чьовгала, Ез роботи. Кажу: «Напекла [хліба]». Чьовгала-чьовгала, 



411
збирається почабанськеє їсть. На слідуючі виходниє 
слідующі ріжуть – і туди йдуть вечерять. Це так в нас 
заведено було. Дружно жили раніше, а  потім, може, 
стали богатішати, і каждий сам собі вже.

с. Чулаківка
Записала Ю. Буйських 12 червня 2013 р.  

у с. Чулаківка Голопристанського р-ну Херсонської обл.  
від Семенюк (Міщенко) Любові Павлівни, 1949 р. н.,  

та Анни

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Варення як вариця? От зібрала, за-
сипала сахарю в його, проварила, зняла, оп’ять про-
варила, зняла. А тоді доварюєш – і все. Кидаєш сахарь 
туди. А тіки нада кинуть кислинки – вишеньки, вона 
не кисла, вона така аж приторна. Як нема вишні, то 
можна лимонної кислоти туди кинуть, шоб воно кис-
леньке чуть-чуть було. Я із вишнями варила. [...] За-
катують у бутиля [кавуни], ми закатуєм. Я знаю, шо 
різать отако на долічки і в бутиль скаладать. Сємсят 
грам уксусу, тоді дві столові ложки сахарю, столова 
ложка солі і читирі ацетілки. Раз кіпятком залили і 
все. Воду закип’ятила, залила і закатала.

ОЛЕШКІВСЬКИЙ РАЙОН *

c. Козачі Лагері
Записав М. Бех 14 червня 2013 р.  

у с. Козачі Лагері Цюрупинського р-ну Херсонської обл.  
від Приходько Поліни Олексіївни, 1928 р. н.

ХЛІБ У  печі пекли [хліб], і  ано у мене плита була, я  у 
плиті той, тут важу дід робили, ну це другі вже важі, 
тіх важів нема – побили, повикидали, а корита поро-
били, та так воно і позахолоняло. Та галащі, галачі, цу 
щебьонку колотили, ото заливали важі, а мати каже: 
«Ой, це піддок і  буде хліб піджарюваця, харашо». 
Шкуринка – піддок. [...] [Як замішували тісто на хліб?] 
Сперва париця опара, потом прохолоняє, вже харашо 
тепла, а дрожжі із хмелю. Як уже опара прохолонула, 
запускаєця, а тепла, значить дрожжями оцими із хме-
лю запускали, вижимали ті висівки і туди, розмішува-
ли, тоді ця ізходе опара, ага, нада вибить іще, шоб вона 
ще прокисла, кисленька, разів два, а тоді цю опару уже 
учиняєш тісто, сіки там нужно, ну, на пригорщі, мене 
мати навчила, на пригорщі сип – сіки буде й хлібин, 
шість пригорщ – значить буде шість чи п’ять хлібин, 
ага, і цю опару туди у ту муку, і теплу харашо водичку, 
шоб не гаряча, шоб така хароша, шоб тепла була, і ото 
задєлать, «учинить» називаєця, і сходе тісто, і сходе у 
ваганках чи там в макітри, чи шо, ага, уже підійшло, 
харашо зійшло, нада ще вибить його, шоб воно ще 
трошки пограло  – вибить харашо, поки воно стане 
на місто, так як було, оп’ять наглядаєш, ага, підійшло, 
вже зійшло, посолить, тепер туди муки сіки треба, 
і це вімішать харашо, місить кулаком або обома, всяк 
було. І  зробили, тоді хормочки вже такі, на лежанку 
ставила, тепленькі, посним маслом помазала, пови-
мазувала їх, шоб тоді вивертать і воно не прилепило. 
І у хормочки нада умерено тіста положить, шоб воно у 
печі, через це, як піднімеця, воно ж угору піднімаєця, 
шоб оцих злепків не було. То я у тій плиті по чотири 

*  До 2016 р. – Цюрупинський район.

паляниці пекла – ото набирала оцих щебьонок, підок 
зробила і плиту нище зробили. Так по чотири паляни-
ці, та не тіки собі – і родичам пекла. І хліб хароший. 
І тоді уже посходило, попробуєш – ага, кіс, то одходе 
уже хароше, наче і вже ловко так піднялось, і  поти-
хеньку садови, шоб не здвинуть даже. І тоді такий хліб 
же ж, отакий поросте та такий добрий – ой, та тако-
го хліба тепер нема. [Який хліб пекли: пшеничний чи 
житній?] Мати тіки пекла житній, а вже ми при кол-
хозі то вже пекли пшеничний, це вже не при колхозі 
а при совхозі, тоді вже возили муку продавали, зерно 
продавали. І ото купляли муку готову, і пекли. Своєї 
[муки] не було, тіки нада куплять було, свою ото із-
косили зерно все, і куди воно то, продавали і здавали, 
продавали в государство це зерно, а тоді ото ж раз у 
год перед Новим годом розплачувались із колхозни-
ками, кучу получили та оп’ять отнесли в сільсовет за 
долги, та й усе, та й остаєся голий і босий.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Борщ: кусочок 
м’яса любого чи куряче, чи оно ті продають спинки 
такі із курочок чи з петушків, чи шо у магазіні, або 
крильця, а тіки крильця були, це вже прекратили, а то 
надували водою, шоб вони замерзали луче, а вони вро-
дє ж такі повні, а воно там води повно, а тепер уже не-
має, прекратили воду, вони й так примерзають. То це я 
розкажу, як я борщ варю, бо у кажній хаті не одинако-
во борщ варять, я ці – та внука мені купе, розтали, я їх 
присолила, а як холодільнік робив, то в холодільніку, 
ага, мені нада, я положила, розтопила і прижарила на 
сковорідки, і в каструлю: картошку, цибулю, крильця 
чи ці спинки, чи шо, всьо налила, стіки мені нада води, 
закіпіло – ага, а сковорідку ладнаю на зажарку. Тіки за-
кіпіла картопля, буряк укинула – ага, вже білий буряк, 
уже це він зварився, а цю зажарку жарю, а цю кислоту 
солимо у бутильок, накришиш помідорів, як на салат, 
а тоді зверху стограмовий стаканчик солі засипать, за-
крить і в погріб, саме собі грає, і тоді для борща таке 
хароше. Це я зажарку, яку там, чи посне масло, чи яке, 
ну я смальцю, посного масла, цибулю – ага, цибулька 
вже пожарилася харашо, жовтенька, то оце квас і то-
мату ложку, дві, трошечки сахарку, шоб краснише був, 
вже ото буряк біленький – капусту вкинула і зажарку 
зразу (зажарку – це з кислотою все), , як є перчина, оце 
шо салатний перець, чи окропчик, чи шо, чи закри-
шить, як є яїчко варене, то зварить крутеньке, тоже 
протовкти із окропчиком, з  цибулькой зелененькой 
(у нас «пір’ячко» називаємо) – і в борщик. А як ше й 
сметанка є, та ше ложечки дві сметанки до борща, так 
то було найлучий борщ. [...] Хто все заразом складає, 
а хто там м’ясце кусочок, кипить-кипить, ось укину-
ла буряк, кипить-кипить, уже він білий. Нада кидать 
настоящий борщовий буряк, такий як щербет ото є 
рядочками. А капусту – це ше разом тоді з оцією кис-
лотою, шоб вона не дуже розкипіла, картоплин штук 
три цілі, тоже помнять уже після всього, як вже вки-
нула це і капусту, всьо, розімнять, туди тоже цілу кар-
тошку, помнять ловко так  її.  [...] Готували весняний 
борщ: буряк, картопля, щавель, окріп, петрушка, оце 
варені яїчка потовкти із окропом і зажарку, і добав-
лять цього тамату, бо колись щавель був із планю, ото 
був добрий, йому кислоти не нада і пахне, пахущий 
був, щавлєм пахне, а оце шо зараз, оце у городах – він 
не пахущий, все равно хоч його й кидать, все ровно 
нада кислоти добавлять, бо без кислоти борщ – як суп. 

ОЛЕШКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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Шкуринка – піддок. [...] [Як замішували тісто на хліб?] 

І
Шкуринка – піддок. [...] [Як замішували тісто на хліб?] 
Сперва париця опара, потом прохолоняє, вже харашо ІСперва париця опара, потом прохолоняє, вже харашо 
тепла, а дрожжі із хмелю. Як уже опара прохолонула, Ітепла, а дрожжі із хмелю. Як уже опара прохолонула, 
запускаєця, а тепла, значить дрожжями оцими із хмеІзапускаєця, а тепла, значить дрожжями оцими із хме
лю запускали, вижимали ті висівки і туди, розмішуваІлю запускали, вижимали ті висівки і туди, розмішува
ли, тоді ця ізходе опара, ага, нада вибить іще, шоб вона Іли, тоді ця ізходе опара, ага, нада вибить іще, шоб вона 
ще прокисла, кисленька, разів два, а тоді цю опару уже Іще прокисла, кисленька, разів два, а тоді цю опару уже 
учиняєш тісто, сіки там нужно, ну, на пригорщі, мене Іучиняєш тісто, сіки там нужно, ну, на пригорщі, мене 
мати навчила, на пригорщі сип – сіки буде й хлібин, Імати навчила, на пригорщі сип – сіки буде й хлібин, 
шість пригорщ – значить буде шість чи п’ять хлібин, Ішість пригорщ – значить буде шість чи п’ять хлібин, 
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плиті той, тут важу дід робили, ну це другі вже важі, 
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плиті той, тут важу дід робили, ну це другі вже важі, 
тіх важів нема – побили, повикидали, а корита поро
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били, та так воно і позахолоняло. Та галащі, галачі, цу 

М
били, та так воно і позахолоняло. Та галащі, галачі, цу 
щебьонку колотили, ото заливали важі, а мати каже: Мщебьонку колотили, ото заливали важі, а мати каже: 
«Ой, це піддок і  буде хліб піджарюваця, харашо». М«Ой, це піддок і  буде хліб піджарюваця, харашо». 
Шкуринка – піддок. [...] [Як замішували тісто на хліб?] МШкуринка – піддок. [...] [Як замішували тісто на хліб?] 
Сперва париця опара, потом прохолоняє, вже харашо МСперва париця опара, потом прохолоняє, вже харашо 
тепла, а дрожжі із хмелю. Як уже опара прохолонула, Мтепла, а дрожжі із хмелю. Як уже опара прохолонула, 
запускаєця, а тепла, значить дрожжями оцими із хмеМзапускаєця, а тепла, значить дрожжями оцими із хме
лю запускали, вижимали ті висівки і туди, розмішуваМлю запускали, вижимали ті висівки і туди, розмішува
ли, тоді ця ізходе опара, ага, нада вибить іще, шоб вона Мли, тоді ця ізходе опара, ага, нада вибить іще, шоб вона 
ще прокисла, кисленька, разів два, а тоді цю опару уже Мще прокисла, кисленька, разів два, а тоді цю опару уже 

солимо у бутильок, накришиш помідорів, як на салат, 
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солимо у бутильок, накришиш помідорів, як на салат, 
а тоді зверху стограмовий стаканчик солі засипать, заМа тоді зверху стограмовий стаканчик солі засипать, за
крить і в погріб, саме собі грає, і тоді для борща таке Мкрить і в погріб, саме собі грає, і тоді для борща таке 
хароше. Це я зажарку, яку там, чи посне масло, чи яке, Мхароше. Це я зажарку, яку там, чи посне масло, чи яке, 
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має, прекратили воду, вони й так примерзають. То це я 
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має, прекратили воду, вони й так примерзають. То це я 
розкажу, як я борщ варю, бо у кажній хаті не одинако
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розкажу, як я борщ варю, бо у кажній хаті не одинако
во борщ варять, я ці – та внука мені купе, розтали, я їх 

Ф
во борщ варять, я ці – та внука мені купе, розтали, я їх 
присолила, а як холодільнік робив, то в холодільніку, Фприсолила, а як холодільнік робив, то в холодільніку, 
ага, мені нада, я положила, розтопила і прижарила на Фага, мені нада, я положила, розтопила і прижарила на 
сковорідки, і в каструлю: картошку, цибулю, крильця Фсковорідки, і в каструлю: картошку, цибулю, крильця 
чи ці спинки, чи шо, всьо налила, стіки мені нада води, Фчи ці спинки, чи шо, всьо налила, стіки мені нада води, 
закіпіло – ага, а сковорідку ладнаю на зажарку. Тіки заФзакіпіло – ага, а сковорідку ладнаю на зажарку. Тіки за
кіпіла картопля, буряк укинула – ага, вже білий буряк, Фкіпіла картопля, буряк укинула – ага, вже білий буряк, 
уже це він зварився, а цю зажарку жарю, а цю кислоту Фуже це він зварився, а цю зажарку жарю, а цю кислоту 
солимо у бутильок, накришиш помідорів, як на салат, Фсолимо у бутильок, накришиш помідорів, як на салат, 
а тоді зверху стограмовий стаканчик солі засипать, заФа тоді зверху стограмовий стаканчик солі засипать, за

Е
долги, та й усе, та й остаєся голий і босий.
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долги, та й усе, та й остаєся голий і босий.
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м’яса любого чи куряче, чи оно ті продають спинки 

Е
м’яса любого чи куряче, чи оно ті продають спинки 
такі із курочок чи з петушків, чи шо у магазіні, або Етакі із курочок чи з петушків, чи шо у магазіні, або 
крильця, а тіки крильця були, це вже прекратили, а то Екрильця, а тіки крильця були, це вже прекратили, а то 
надували водою, шоб вони замерзали луче, а вони вроЕнадували водою, шоб вони замерзали луче, а вони вроЕдє ж такі повні, а воно там води повно, а тепер уже неЕдє ж такі повні, а воно там води повно, а тепер уже не
має, прекратили воду, вони й так примерзають. То це я Емає, прекратили воду, вони й так примерзають. То це я 
розкажу, як я борщ варю, бо у кажній хаті не одинакоЕрозкажу, як я борщ варю, бо у кажній хаті не одинако
во борщ варять, я ці – та внука мені купе, розтали, я їх Ево борщ варять, я ці – та внука мені купе, розтали, я їх 
присолила, а як холодільнік робив, то в холодільніку, Еприсолила, а як холодільнік робив, то в холодільніку, 
ага, мені нада, я положила, розтопила і прижарила на Еага, мені нада, я положила, розтопила і прижарила на 



412 ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСТЬ

[Чим суп відрізняється від юшки?] Юшку – рибячу чи 
з м’яса, чи шо. А суп: картошка та цибуля і засипеш 
там чи «рожки», чи пшоно, чи рисом, чи чим – кру-
пу. А юшка: ціла картопля вариця, і того тамату клас-
ти, як уже прокипить, а потом рибу класти і цибулю, 
лавровий [лист], перчик  – ага, прокіпіло, і  старень-
кого сальчика затовкти з цибулькою, і  вкинуть. Ото 
тобі юшка. І посолить же ж по вкусу, а тоді як витягти 
рибу і картошку чи в миску, чи в тарілку велику, здє-
лать окропчик, натовкти часничку мисочку, сальчика 
розтовкла, цибульки чималенько розтовкла і укинула 
в юшку, а як рибу укидать, так уперед нада того тама-
ту вкинуть, хай закипить, а тоді рибу любу положить, 
а як «білу», є люди «білу» люблять, ну тіки хто любе 
«білу», «біла» все равно одганяє як сирость, а  як ше 
ото товстолоб – він жирний, то-то трошки томату – 
ложку, дві так вкидать нада, не жарить, а так кидать, 
і  то юшка добряча тоже. [Як часто їдять картоплю?] 
Коли як захочеця. Ну як, вариш суп, борщ, чи жарить, 
чи п’юре зробить – все з картоплі. [Які варять каші?] 
А каші усі: і пшоняну, і рисову, я люблю й перловку, 
а пшеничну пробувала, осьо сусідка мене угощала. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутю 
варять із рису, це він [рис] іде на канун, як поминать, 
ну зараз як він  є, то і на кутю варять. А  настоящу 
[кутю], я в книжки он читала, ну й мати ше була жива, 
ше було це до войни, то було помиють пшениці, на-
мочуть або оцей шугуваний ячмінь – шуганий, з його 
тоже настояща кутя, із пшениці. І шоб із медом роз-
водить. Колись, вже ми з дідом жили, так я варила оце 
з пшениці із медом. Добра канєшно, луча, як із того. 
Це «перловкою» називають ячменну крупу, довгень-
ко вона вариця. Оце ж на Святий вечір, на Рожество, 
це ж Ісус Христос родився на Святий вечір, і  оце ж 
цю кутю варили, і вечеряли – кутя і узвар. Кладеця до 
узвару калач, а до куті – хліб. Самі ж пекли калачі. [...] 
Книш  – кусочок кіста, здєлать кругленький, а  тоді 
крайки взять отако-во розліпить, а  тоді ножиком і 
відціль, і  відціль розрізать на чотири рази, а  тоже 
зробить кругленьку головку посередині, а тоді ці кра-
йочки береш і на оцю головку, і  придавлюєш унизу 
крайками, і відціль, і відціль, і получаєця, як роза, – 
називаєця «книш», це мати мене так навчила. І пекли 
оце ж книші до узвару. А то калач, калачик, його ото 
ше тими качалочками потой, а тоді один за один і пояс 
ото  ж увести,  – тобі й калач.  [...] Старий Новий год 
тоже, це посівають, щедрують, і тоже печуть пироги, 
пампушки, хто шо, все, готовляця тоже до празника 
так, як і на Рожество. Кутю варять на Крещенія. «Го-
лодна кутя» називаєця. Дєлають – або із свічечки, оті 
тоненькі свічечки, хрестик, дєлали це із комишинки 
он, обчистить її харашо, обмить і здєлать хрестик, 
і  встромлять у ту кутю, і  на покуті ставить, і  тоже 
узвар і калач положить. А тоді оце ж вечеряють і бе-
руть ції куті.  [...] Рожествують удосвіта, а уже дньом 
після обід отако на вечір щедрують, а посівають тоже 
удосвіта, а після обід колядують, та й ми ж бігали. По-
сівають і рожествують більше хлопці. А ці старі тоже 
собираюця і собі ходять посівають, пощедрують, по-
колядують, а тоді до столу, та й тобі і празник. 

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Це як сідаєш вечерять, 
уже вечерю обносили. Діти, й ми носили вечерю, на 
Святий вечір вечерю носять людям: кутя, це узварчик 
отуди і або пирожки, або калачик, хлєба нада ложить. 

І  носим вечерю, і  понесли до сусідки чи до родичів, 
а як до кумів, так нада книш і ше до його туди бутилку 
чогось: чи красного, чи білого, а вони ж тоді подарок 
тобі ж як крьосний чи крьосна. А тоді вже обносили 
по сусідах в Святий вечір, шо там осталося, а то ха-
зяйка бере приймає вечерю, ставе на стіл, розвязує, як 
пирожки, бере пирожок ложе  – міняє, а  свій кладе і 
пробує кутю, три рази нада взять попробувать: «Ой, 
добра кутя, спасібо за вечерю, така добра кутя, така 
добра!». І тоді ж дає чи гроші, чи гостинці, чи канфе-
ти, чи печення, – шо є. А то ж не було, то й самі пекли 
у печі, бекмез варили з кавунів такий: сок давили із 
кавунів і ту юшку варили, і робився бекмез, на кінці 
вже, як він уже звариця, нада, шоб житня мука була 
розводить і засипать його, і ото добрий бекмез, то тим 
бекмезом кісто місили житнє і дєлали оце ше ті коржі, 
різали косинцями, пряники, і у духу в печі пекли, ой, 
добрі  ж медяники. Тепер уже його в магазіні повно. 
Оце ж із кавунів мед варили і називали «медяники». 
Святий вечір, а тоді на другий день уже ті хрищени-
ки несуть уже крьоснім вечерю – вже на Різдво. Та це 
такий празник, шо було кажуть, шо можна і три дні 
вечері носить, і до самого того, шо Ордань, до самого 
цього празника можна вечері носить. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Хлібне: затірка, галушки. За-
тірка: насипать муки тоненько, а тоді розвести водич-
ку, сольки з водичкою отако, ну, росольчик зробить, 
і брать чи з кружки, чи з чого, чи з миски і бризкать 
по тій мукі, а тоді брать і терти, і вона ото ізкачуєця у 
ті гарагульки і дрібненькі, і чималенькі, як дуже вели-
кі – розломить то, шоб вони менченькі були. І ото вка-
чуєш і вкачуєш, і вона вся тоді кругленька. І закіпіла 
картопля оце ж, як супчик вариш, закіпіла, прокіпіла, 
і це вкинуть, і воно не злипаєця нечого, і така затір-
ка добра. А  галушки  ж рвать та кидать. Розкачувать 
кісто тоненько і ше  й розтягаєш, шоб тоненькі були 
галушечки.

с. Раденськ
Записали М. Бех та С. Маховська в червні 2013 р.  

у с. Раденськ Цюрупинського р-ну Херсонської обл.  
від Гапчич Марії Андріївни, 1946 р. н.,  

родом із с. Бруньки Любишевського р-ну  
(у с. Раденськ проживає з 1961 р.),  

Усенко Тетяни Іванівни, 1939 р. н., 
Павел Марії Михайлівни, 1938 р. н.,  

та Руденко (Долганової) Варвари Василівни, 1932 р. н. 

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Штук три картошини і квашена 
капуста, кидають туди гриби, варять, і  ото капусняк. 
А борщ уже з зажаркой дєлають із олії, красний шоб 
був, буряк, капусту ложать, морковку. В каждой хазяй-
ки рецепт одрізняєця. Кажда хазяйка може по-своєму 
зварить борщ. Із квашеного [буряка] в нас варили тоже 
[борщ]. [На Волині?] Да-да. І  тут квасили, ото бути-
льок було заквасить. Я тут не знаю, а це в Дніпропе-
тровській області, оце скіки  – оце в бутильок начис-
тять бюрячок, заливаєм водою, він проквасився, тоді 
його ріжеш у борщ міленько, так як свіжий, так і ква-
шений. [Чи кидають помідори в борщ?] Канєшно ки-
дають. В нас не кидали, в нас їх не було тоді. [Квашені 
помідори кидали?] Да. [...] Капусту квасили, тоді з неї 
голубці робили. [...] Пірижки пекли – соду, сировотку 
[додавали]. І млинці, і пирожки, і хліб – на сировотки. 
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йочки береш і на оцю головку, і  придавлюєш унизу Мйочки береш і на оцю головку, і  придавлюєш унизу 
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Святий вечір, а тоді на другий день уже ті хрищени
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Вже хліб – спеціально дрожжі, спеціально хміль такий 
варили, хміль одварювався, одціжували, тоді висівки 
замішували, сушилися такі кульки, дрожджі, а тоді як 
хліб пекти, там жменю набереш ціх дрожджей, намо-
чилися, на той там вже мука запарена водою чи сиро-
воткою, ці вижималися дрожджі туди і хліб той міси-
ли, печі ж свої були, зараз нема  – вже поваляли. Як 
сировотка холодна – пили, як зараз квас, вона ж кис-
ленька, пили люди. Вона, кажуть, для здоров’я [корис-
на], а зараз на базар носять і продають, бо вже мало хто 
коров держе, а людям же ж нада, зараз вариш зелений 
борщ, гляди, ще щавлю немає, а якоїсь кислоти нада – 
сировотку льють в борщ. [Як варили зелений борщ?] 
З щавлю, окроп, петрушка, цибуля або ще і кропива – 
молоду кропиву рвемо, миємо, кришимо – і борщ зеле-
ний. [Зелений борщ варили тільки влітку?] Ой, і зімою 
варимо, зараз ми і зімою, окроп зараз є, то й куди ж 
його, на базар – хто його буде брать, у кажного є, я на-
різала, насушила і окропу, і петрушки, то ранче соли-
ли, ну воно сольоне не таке, тєрає все свойство своє, 
а  сушений укинув пучок у борщ і зімою. Ага, нужно 
зелений борщик – «білий» називаєця, потом укинули 
пучку окропу, сировотки влили, і пожалуста – зелений 
борщ, яйця туди, ложку сметани. Варили яйце, а тоді 
різали його і туди заправляли, канєшно, як з м’ясом, 
так добрий, а як без м’яса, то не такий. [...] Садовим на 
кашу гарбузи. І такі довгі варим, і печем, і пироги з ка-
баком – в нас «кабак» називаєця, оце садовимо, ранче 
садовили дома і кавуни, а тепер – нє. [Як варите кашу 
з «кабаків»?] Поріжем кусочками – у каструлю, кипить, 
а тоді хто желає – пшоно сипе, а хто желає – рис, саха-
рю добавляєця і тоді перемішуєця, тоді [наливаємо] 
молоко свіже, оце, шо в холодну, чи ллєця туди та із 
молоком вариця ця каша, або в духовці – нарізала ку-
сочок у духовку, плита горить, попікся, витягла його і 
тим сахарьом посипала, і дід їсть. Оце і всьо, отакі є й 
кабаки, є  й гарбузи.  [...] Борщ, капусняк варимо. Ка-
пусняк, шо тіки без буряка, картошка кидаєця, капуста 
і рис чи пшоно. [Капусняк густіший за борщ?] Густі-
ший должен буть. [...] Росольник тоже [готували]: со-
льоні огірки, рис, картошка і м’ясо канєшно, і оце то 
зажариця, чи вкидаєш тамату туди, шоб красний був. 
І росольник, і супи всякі, і харчо, і юшку варимо, все 
варимо. Із пшона тіки варили кашу, молочну варили з 
пшона – пшоняна каша, молоко наливали і оце в тому. 
[Чи готували влітку холодний борщ?] Оце як зваримо 
борщ такий – «зелений» чи «білий» називаюця, – в хо-
лодільніку, то на другий день як їсти, то той ми крас-
ний можем розігривать, а цей не гріємо – того і холод-
ний. [...] Холодець варимо кажне свято і коли хочемо, 
і тоді варимо, ріжем стару курку чи беремо куртишку 
свинячу на базарі, вариця цибуля, а тоді поварилося, 
зібрали м’ясо од костєй усе, як є – добавили туди час-
ничку, порозливали [в  тарілки], захолонув, і  їмо.  [...] 
Готували [затірку], це ранче було, як кипить вода, кар-
тошка, тоді ж оце мука, і так ото ж закачували такі кру-
жочки – затірка-затірка. Затирали руками дрібненько, 
розривали і кидали – це була затірка. [Чим затірка від-
різнялася від галушок?] То шо вона кругленька, а  га-
лушки ж розкачувались, а тоді чи різались, чи рвали і 
так кидали. Була й затірка, були й галушки, це все ми 
знаємо. [...] Юшка оце ж із риби – уха. [...] Суп варимо. 
Оце картошка і рис там чи пшоно, зажарений і більш 
нічого – оце суп такий.  [...] Робили [локшину], як не 
було в магазінах: мука з яїчком замісювали, посолили, 

замісили, розкачали такі коржі, тоді їх так скручували, 
різали дрібненько, розстеляли, воно сохло, і  тоді  ж 
була лапша. Тепер хто де то й схоче, а то в магазіні пі-
шов готову купив і  лапшу, і  вермишель, і  «рожки», 
і «ракушки», і шо ти хочеш. [...] Тоді ж було таке все, 
було без м’яса – якось тоді був кризис на [м’ясо]. [...] 
Оце  ж перцю не було салатного, зараз як вариця, то 
кидаєця і перець салатний туди ж для запаху. [...] Греч-
ку тоже сіяли, даже ми дома сіяли, а то ж її рвали, тоді 
її тіпали або вибивали, а вже де її возили там ото шолу-
шить, цього я не помню. [Які страви готували з греч-
ки?] Просто кашу, хто любить, і  суп гречаний вари-
ли. [...] Солод – це чи пшениця, чи шо, солод робили, 
це таке воно, як на пиво чи на шось воно нужне, чи на 
самогонку. На самогонку оце ж солод цей. Пшеницю 
цю намочували, воно ж програвало так. [Солод – це] 
пророща пшениця чи ячмінь, чи овес, з отаких зерно-
вих.  [...] Кукурудзу вирощують шугають, тоді їх на 
мельницю мелять, отсівають, де крупніша, варять 
кашу з молоком, або без молока така каша вариця  – 
молоко послє наливаєця. А так кукурудза нашо – ку-
рям дають, свиням там усім, качани варять – як молода 
кукурудза, варять качани та їдять, гризуть, у  кого 
зуби є. [...] Мамалига оце ж із кукурудзи. Оце ж просія, 
шо сама мука, тоді вода кипить, оце засипають туди ж 
то, мішають, шоб воно ґудзики не було, мішають- мі-
шають, тоді на такий кружок перевертають той же ж 
казанок, воно захолоняє, та мамалига, і ріжуть не но-
жом, а ниткою – ниткою різали і у сало жарене або в 
сметану мочали, і  їли ту мамалигу.  [...] Давно варять 
голубці, беруть капусту, парять її, туди уксус ллють, 
а може, так капусту посолили, вона поквасилася, днів 
за два, за три шоб голубці робить, а тоді ріжуть її ку-
сочками, отакі квадратики, туди рис з м’ясом, переме-
леним із цибулькою, зажарене все, крутять голубці: 
хто крутить великі, а хто – такі маленькі, отакі як паль-
чик, складають один за один і тоді варять. Із листя із 
винограду я роблю голубці, оце як з листя з винограду 
позакручувала, томату добавили – а пожалуста – тобі 
голубці. І то зіму, коли хочеш, коли є капуста. Хто лю-
бить – пшоно кидають оце ж у голубці, а хто – рис. Ми 
тіки рис, а пшона не дуже употребляєм. [...] Млинці ж 
які: оце ж та сама сировотка чи сколотини туди, соди, 
яйце убили, розколотили, туди жиру трохи вкинули, 
шоб каждий раз не лить там масла, шоб не пригоряло, 
і роблять млинці. Пухкі – товстенькі, а як такі оце ж то, 
як на налисники, то рідше, то на всю сковороду, сюди-
туди перетой  – перевернулося, тоді я кладу чи сир 
туди, сир уже готовий розмішаний, скручую їх, чи ва-
рення – варення позакручувала, у каструльку [склала], 
ще воно в сметані, в маслі прокіпіло і стоїть на первий 
день і на другий, і на третій, коли стіки нада. То «на-
лисники» в нас називають, а оце млинці – такі, шо тов-
стенькі, ці у сметану мочаюця чи так їдяця. [...] Пам-
пушки – це як хліб печеця, отдєльно качаюця, тоді так 
ріжуця на такі дольки, складаюця, а  тоді витягаюця, 
ріжуця ще дольками ті пампушки, наготовлений сто-
їть той росіл і часник, кажну обмочують, складають і 
оце пампушки їдять. [...] Вареники із сиром, а зараз ва-
римо оно із вишнями, із клубникою, із шовковицею, 
пільмені з м’ясом, вареники із картошкою і печінкою, 
вареники з капустою, з самою картошкою оце такі ва-
ряця. І пироги так само: пироги з картошкою і кропом, 
пироги з печінкою, пироги з сиром такі, на сковороді – 
такі тоненькі, а як у печі, то бувають із вишнями, з об-
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і рис чи пшоно. [Капусняк густіший за борщ?] Густі

І
і рис чи пшоно. [Капусняк густіший за борщ?] Густі
ший должен буть. [...] Росольник тоже [готували]: соІший должен буть. [...] Росольник тоже [готували]: со
льоні огірки, рис, картошка і м’ясо канєшно, і оце то Ільоні огірки, рис, картошка і м’ясо канєшно, і оце то 
зажариця, чи вкидаєш тамату туди, шоб красний був. Ізажариця, чи вкидаєш тамату туди, шоб красний був. 
І росольник, і супи всякі, і харчо, і юшку варимо, все ІІ росольник, і супи всякі, і харчо, і юшку варимо, все 
варимо. Із пшона тіки варили кашу, молочну варили з Іваримо. Із пшона тіки варили кашу, молочну варили з 
пшона – пшоняна каша, молоко наливали і оце в тому. Іпшона – пшоняна каша, молоко наливали і оце в тому. 
[Чи готували влітку холодний борщ?] Оце як зваримо І[Чи готували влітку холодний борщ?] Оце як зваримо 
борщ такий – «зелений» чи «білий» називаюця, – в хоІборщ такий – «зелений» чи «білий» називаюця, – в хо
лодільніку, то на другий день як їсти, то той ми красІлодільніку, то на другий день як їсти, то той ми крас
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рю добавляєця і тоді перемішуєця, тоді [наливаємо] 

М
рю добавляєця і тоді перемішуєця, тоді [наливаємо] 
молоко свіже, оце, шо в холодну, чи ллєця туди та із 

М
молоко свіже, оце, шо в холодну, чи ллєця туди та із 
молоком вариця ця каша, або в духовці – нарізала ку
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молоком вариця ця каша, або в духовці – нарізала ку-
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сочок у духовку, плита горить, попікся, витягла його і 
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сочок у духовку, плита горить, попікся, витягла його і 
тим сахарьом посипала, і дід їсть. Оце і всьо, отакі є й 

М
тим сахарьом посипала, і дід їсть. Оце і всьо, отакі є й 
кабаки, є  й гарбузи.  [...] Борщ, капусняк варимо. КаМкабаки, є  й гарбузи.  [...] Борщ, капусняк варимо. Ка-М-
пусняк, шо тіки без буряка, картошка кидаєця, капуста Мпусняк, шо тіки без буряка, картошка кидаєця, капуста 
і рис чи пшоно. [Капусняк густіший за борщ?] ГустіМі рис чи пшоно. [Капусняк густіший за борщ?] Густі-М-
ший должен буть. [...] Росольник тоже [готували]: соМший должен буть. [...] Росольник тоже [готували]: со-М-
льоні огірки, рис, картошка і м’ясо канєшно, і оце то Мльоні огірки, рис, картошка і м’ясо канєшно, і оце то 
зажариця, чи вкидаєш тамату туди, шоб красний був. Мзажариця, чи вкидаєш тамату туди, шоб красний був. 
І росольник, і супи всякі, і харчо, і юшку варимо, все МІ росольник, і супи всякі, і харчо, і юшку варимо, все 
варимо. Із пшона тіки варили кашу, молочну варили з Мваримо. Із пшона тіки варили кашу, молочну варили з 
пшона – пшоняна каша, молоко наливали і оце в тому. Мпшона – пшоняна каша, молоко наливали і оце в тому. 

хто крутить великі, а хто – такі маленькі, отакі як паль
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хто крутить великі, а хто – такі маленькі, отакі як паль
чик, складають один за один і тоді варять. Із листя із Мчик, складають один за один і тоді варять. Із листя із 
винограду я роблю голубці, оце як з листя з винограду Мвинограду я роблю голубці, оце як з листя з винограду 
позакручувала, томату добавили – а пожалуста – тобі Мпозакручувала, томату добавили – а пожалуста – тобі 
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кукурудза, варять качани та їдять, гризуть, у  кого 

Ф
кукурудза, варять качани та їдять, гризуть, у  кого 

Фбаком – в нас «кабак» називаєця, оце садовимо, ранче Фбаком – в нас «кабак» називаєця, оце садовимо, ранче 
садовили дома і кавуни, а тепер – нє. [Як варите кашу Фсадовили дома і кавуни, а тепер – нє. [Як варите кашу 
з «кабаків»?] Поріжем кусочками – у каструлю, кипить, Фз «кабаків»?] Поріжем кусочками – у каструлю, кипить, 
а тоді хто желає – пшоно сипе, а хто желає – рис, саха Фа тоді хто желає – пшоно сипе, а хто желає – рис, саха- Ф-
рю добавляєця і тоді перемішуєця, тоді [наливаємо] Фрю добавляєця і тоді перемішуєця, тоді [наливаємо] Ф

зуби є. [...] Мамалига оце ж із кукурудзи. Оце ж просія, 
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зуби є. [...] Мамалига оце ж із кукурудзи. Оце ж просія, 
шо сама мука, тоді вода кипить, оце засипають туди ж 

Ф
шо сама мука, тоді вода кипить, оце засипають туди ж 
то, мішають, шоб воно ґудзики не було, мішають- мі

Ф
то, мішають, шоб воно ґудзики не було, мішають- мі
шають, тоді на такий кружок перевертають той же ж 

Ф
шають, тоді на такий кружок перевертають той же ж 
казанок, воно захолоняє, та мамалига, і ріжуть не ноФказанок, воно захолоняє, та мамалига, і ріжуть не но
жом, а ниткою – ниткою різали і у сало жарене або в Фжом, а ниткою – ниткою різали і у сало жарене або в 
сметану мочали, і  їли ту мамалигу.  [...] Давно варять Фсметану мочали, і  їли ту мамалигу.  [...] Давно варять 
голубці, беруть капусту, парять її, туди уксус ллють, Фголубці, беруть капусту, парять її, туди уксус ллють, 
а може, так капусту посолили, вона поквасилася, днів Фа може, так капусту посолили, вона поквасилася, днів 
за два, за три шоб голубці робить, а тоді ріжуть її куФза два, за три шоб голубці робить, а тоді ріжуть її ку
сочками, отакі квадратики, туди рис з м’ясом, перемеФсочками, отакі квадратики, туди рис з м’ясом, переме
леним із цибулькою, зажарене все, крутять голубці: Фленим із цибулькою, зажарене все, крутять голубці: 
хто крутить великі, а хто – такі маленькі, отакі як пальФхто крутить великі, а хто – такі маленькі, отакі як паль
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вих.  [...] Кукурудзу вирощують шугають, тоді їх на 
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вих.  [...] Кукурудзу вирощують шугають, тоді їх на 
мельницю мелять, отсівають, де крупніша, варять 
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мельницю мелять, отсівають, де крупніша, варять 
кашу з молоком, або без молока така каша вариця  – 

Е
кашу з молоком, або без молока така каша вариця  – 
молоко послє наливаєця. А так кукурудза нашо – куЕмолоко послє наливаєця. А так кукурудза нашо – ку
рям дають, свиням там усім, качани варять – як молода Ерям дають, свиням там усім, качани варять – як молода 
кукурудза, варять качани та їдять, гризуть, у  кого Екукурудза, варять качани та їдять, гризуть, у  кого Езуби є. [...] Мамалига оце ж із кукурудзи. Оце ж просія, Езуби є. [...] Мамалига оце ж із кукурудзи. Оце ж просія, 
шо сама мука, тоді вода кипить, оце засипають туди ж Ешо сама мука, тоді вода кипить, оце засипають туди ж 
то, мішають, шоб воно ґудзики не було, мішають- міЕто, мішають, шоб воно ґудзики не було, мішають- мі
шають, тоді на такий кружок перевертають той же ж Ешають, тоді на такий кружок перевертають той же ж 
казанок, воно захолоняє, та мамалига, і ріжуть не ноЕказанок, воно захолоняє, та мамалига, і ріжуть не но
жом, а ниткою – ниткою різали і у сало жарене або в Ежом, а ниткою – ниткою різали і у сало жарене або в 
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рикосами, із сиром, ну все – хто з чим любить, з варен-
ням і з грушами, і з усим. [...] [Чим відрізнявся раціон 
малих дітей від раціону дорослих?] Дуже як малі діти – 
я знаю, в мене було четверо дітей маліх, то я їх усіх до 
году годувала груддю, як уже півгоду, то тоді давали 
там підкормку якусь: картошечка, супець якийсь. Тоді 
не жували, в миску натой, ложечку і давали їм потом. 
[Чи пережовували дітям хліб?] Це було ранче. Це жуй-
ки. Ми цим не годували, як прянички якісь купляли, 
молоко, печенєчку там розтой і ложечкою давали. 
А тоді вже, як варили із бутилочки кашу ото ж, ще ту 
манку давали, а  то з чашечки пила. А  дочка  ж була 
меньша ж, так ми так, вона вже балакала, то вона лю-
била молоко, як тіки здоїли корову – їй бігом чашечку 
молока свіжого з-під корови, вона це випиває, хоч 
спить – хоч не спить, ми її будимо: «Наташа, молочко». 
Вона випила і спить дальше. Це ж сонна, а тоді встає, 
каже: «Ви мені сьогодні молока не давали». Отак дітей 
годували, діти в садік не ходили, були усі вдома. [...] Ва-
рили таку затірку. Затірка  – це з муки затирали таке 
ми, боруб’яшками муку. Ну ось, напрімєр, миска. На-
сипала я в неї муки, а  тоді ілі з рота, ілі на руку так 
[плюю], і вона бралася у такі комочки. Другий раз, де 
великі комочки попадалися, розривали їх. І  затірку 
таку затирали в колхозі, і кидали туди зажарочку. І то 
тую затірку, і поварьошка така здорова, і от поварьош-
ку давали каждому робочому. То і я ж уже принесу до-
дому. [Чи вдома готували затірку?] Варили. Галушки 
варили. Галушки як? Замісили тістечко, крашаночку 
[яйце] туди вбили, розкатали тонесенько, порізали 
лєнточками так. То називаєцця «зливані», там ті кам-
ками такими, ложкою бралися галушки. А  це такі 
«рванці» називалися. Ми оце розкачали, лєнточки по-
різали, і я оту лєнточку беру, рву і кидаю. Там карто-
шечка кипить, порвала, порвала, покидала. Так ото ж і 
одділяєцця. Це галушки так варили. То суп такий з га-
лушками. Зажарочка така, морковочку, там шо.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Ріжуть [свиней] і смалять, шкури 
ранче ж здирали, бо нада було здавать у заготпункт. 
Смалять лампою зараз паяльною, а  тоді солома, об-
кладають соломою, шоб воно пропахтіло. То зараз 
люди держуть, а ми вже старі, ми нечого не держим, 
держали і  баранів, і  кози, і  корову, і  бички, усе для 
себе –де там яка лишня грама, то продавали, а то для 
себе. [Для чого тримали баранів?] Для м’яса. [Як пе-
реробляли молоко?] Молоко, був в людей сіператор, 
то носили молоко оце  ж віять на сметану, били  ж 
[сметану на масло], сир собирали, держали свиней, 
там сировотку ту – свиням, а масло – на базар чи собі 
їли, а молоко понесеш десять літрів, значить за десять 
літрів провіє – літру оддавай тому хазяїнові за те, шо 
він сєперировав молоко. І так хто собирав [сметану]. 
Стоїть [молоко]  – були  ж тоді глечики, з  глечика 
воно ж видно, скікі, збирали ложкою [сметану], а те 
[сир] підходило, тоді одкидали його у ворочок – спе-
ціально така матерія, рушникове щитаєця, таке воно 
вафельне. Ото ж такі ворочки, висипали, воно сціжу-
валось, а тоді на гніт на стіл чи шо, да кружок один, 
каменюка, воно віддавилося. Сир возили на базар, чи 
люди дома брали. [Як зберігали молочні продукти?] 
Не було холодильника, оце ж у нас колодєзь там, у від-
ро сметану, сир, на канатик і туди у колодязь 
прив’язали, коли єсть, а коли підеш, то витягнеш одне 
тіки відро, хтось прислідив: взнав, витягнув та все за-

брав, а відро одне пусте оставив. Як не було холодиль-
ників – у погрібах держали, погріб холодний, у тіх гле-
чиках. [...] [Як раніше зберігали м’ясо й сало?] Солили 
м’ясо: різали кусочками, у сіль обмакували і в бутель, 
кришкой закривали, і воно собі сольоне, як нужно – 
витягнеш, так можеш їсти, так же ж не будеш – чи с 
картошкою, чи з чим, а тоді кидали в борщ. І сало ж 
так само солили. І сало в бутель, це ж раз у год зарі-
жеж, це зараз на базарі кажен день можеш купить, сті-
ки нада, да й все. У мішках солили сало: різали на чет-
вертинки, обмакували [в сіль] – у мішок, зав’язували, 
становили над ящиком, воно собі стікало  – стікало, 
допоки вже сольоне, той мішок такий стоїть дупльо-
ний. А  то солили в ящиках, воно ж поки постоїт, 
а тоді ж старіє. [Чи коптили м’ясо й сало?] Каптили. 
І  каптільні були у людей. Прорили таку [траншею], 
туди каптільню поставили, знизу тут яма така, чи там 
плита, дрова там з вишень, із абрикосів палили, шоб 
сирі і диміли, а туди ж воно проходило обмотане мар-
лєю, все вже воно зареннє посолене, поквашене, під-
чепляли його, і воно прокаптилося, тоді вже ж його 
вішали і різали, кому стіки нада. Просто замочували, 
шоб воно цим всякими росолом, всякими спеціями, 
а  тоді вже його каптили.  [...] В  нас усе виращують: 
і цибуля, і квасоля. В нас каждий год – літо і зіму борщ 
без квасолі не вариця. І  перець, і  часник, і  окроп, 
і огірки, і помидори, і кабаки, і кабачки, і перець гір-
кий – все-все вирощуєця. [Як заготовляють помідори 
й огірки на зиму?] Закатуєм. В баночки, в бутеля за-
катуєм – чи варим томат, чи солим на борщ. Велика 
каструля, поспіли харашо помідори, туди ото в ка-
струлю посолили, тоді юшку ту сціжуєм, вони ще і ще 
[пускають сік], аж поки вони вже такі готові, тоді я 
беру решето, протіраю його на решето, шо воно ж там 
немає [кісточок], у каструлю меншу – проварила його, 
[вилила] у бутиля, залила посним маслом, оно вже со-
льоне. І так томат на цілий год хватає. Отаке-во роби-
мо. А то які їсти – у бутиля, й бурі, і красні – ці всі за-
катуєм. І перець так само, і сині. Огірки ранче солили 
в бочках – і огірки, й капусту, бо тоді ж не знали, як 
сохранять капусту, зімою з кислою капустою варили 
борщ. Ранче закопували [капусту], а тепер ми он у по-
греб, там десять-двацять головок – од нової і до нової 
та капуста в нас. Закопували. Отако траншеї копали 
такі, десь на метер, і  тоді виривали капусту із коре-
ньом, перевертали головкою, становили одна до одної 
вниз, а тоді зверху засипали земльою і тоді навесні її 
откривали, витягали головку, де яка обгнила – обчи-
щали. І свіжа, гарна капуста. [Чи вирощують черво-
ний буряк?] Буряк червоний  – ми зараз тіки десь 
трошки для вінегрету. В нас є спеціально такий буряк 
для борща, він називається «ситцевий», його як рі-
жеш: красна  – біла полосочка. Отакі вони ростуть. 
Ситцеві – це спеціально для борща, а то хто робить 
окрошку, на вінігрет, то такий бурячок вінігретний. 
[Чи вирощують картоплю?] Аякже. Вирощують, хто 
багато занімаєця – на продаж, а то для себе. По осє-
ні – покопали в августі, перебрали, у підвал постави-
ли її чи висипали, чи в ящиках – і до весни сохраняє-
ця. У погребі все: і закатка, і капуста. [...] Колись ро-
били [крохмаль]. Чистили картошку, на тьорку терли, 
тоді на трухляк, там на марлєчку на трухляк – вижи-
мали-вижимали, водою, воно стоїть, та вода встоює-
ця, тоді верх зливали води, а на споді крохмал, виси-
пали його на якусь бумажку чи газетку, воно висиха-
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ло – і був крохмал. І кисілі варили, і стірали та крох-
малили усі занавіски, усе це було, а тепер не робим, 
в магазіні купили – нашо голову морочить.  [...] Рос-
туть і вишні, і обрикоси, і груші, і яблука, і персики, 
і сливи. Горіхі оно ростуть. [Як зберігають фрукти на 
зиму?] Наприклад, як було багато яблук (це особенно 
такий сорт був «Семеренко»), то ми їх – у залу (це ж 
тоді така була спеціальна комната, не зало, а так як са-
рай), пересипали їх тирсою і зберігали. Обрикоси су-
шили, в прошлім годі в мене, позапрошлогодні в мене 
досі сушені, на таких досках лупали, сушили, а тоді їх 
у бутеля закривали кришкою, шоб не напав там мете-
ли. І груші, і яблука, і сливи – усе сушили, а тоді вози-
ли на базар, на кампот шоб люди брали, а тепер самі 
для себе тіки робимо. Виноград тіки закатуємо на 
вино, на кампот, а так не сушили, в нас такий вино-
град, шо не сушиця.  [...] [Чи ходять до лісу збирати 
гриби, ягоди?] Зараз люди собирають, ліс ось півки-
лометра тут назад, а то п’ять кілометрів на ту сторону 
села, в  нас село п’ять кілометров протяженіє. Люди 
собирають гриби всякі, ну я їх не ходю і не собираю, 
люблю їсти, як хто приготови[ть], а так я їх не поні-
маю, шо воно за гриби, а люди і велосипедами, і мото-
циклами всі їдуть, собирають, везуть на базар і зака-
тують, і сушать, і шо вони з ними тіки не роблять, а я 
не собирала і не знаю, які вони, я їх не понімаю. У на-
шому лісі нема неяких ягод, дома там ото є малина, 
в людей уже є і чорника, і те все, в нас малина то є. [...] 
Були в нас бжоли, держали. Як у кого багато – вивози-
ли десь, а в нас тут рядо[м] ліс, окація, то вони літали, 
а тоді ж медогонку становили, качали той мед. Кача-
ють майський із окації, а тоді вивозять її [пасіку] десь 
на конюшину, на соняшники, разів і два, і три, і чоти-
ри рази качають мед. Хто пасічник заядлий та багато 
пчол, а як там два-три вулика, то шо там... [Що роби-
ли з медом?] Їли, в кого багато – продають, а в кого 
мало – для себе. [Чи збирають березовий сік?] Де моя 
дочка живе, там у їх береза, то вони оце  ж повесні 
десь там шос пробивають, підставляють бутель чи 
банку – сок березовий беруть, а так у лісі нехто його 
не собирає. [...] Насіння садовили, сояшники. А то го-
робці як нападуть – виклюють усе, так кажну головку 
обв’язували тряпкою чи бомагою.  [...] Вирощували 
[кавуни]. З  кавунів варили бекмес  – варення таке. 
Розрізаєця кавун, вичищаєця, кажде зернятко одки-
даєця, і ото та сама м’якоть у казан і вариця, не саха-
рю, нечого – вариця довго, і як уже капнеш, шо воно 
капля захолонула, значить той бекмес готовий. «Бек-
мес» називаєця. Як кипить, ще й молока туди влили, 
ще й з молоком бекмес, це щитався бекмес молочний. 
І тоді ж на всю зіму дітям є шо. І закатуєм кавуни: рі-
жем дольками  – у  бутельок, тоді там опредільоний 
грам солі, уксусу і сахарю, і тоді заливаєм кип’ятком і 
закатуєм. [...] І сир солоний солили на зиму. Сир со-
лоний солили у кадушечках таких – макітрах. З коро-
ви. Коровками ми виживали. [Сестра] купила сепара-
тор. І  оце сусіди шість раз приносять віять молоко, 
утром зібрали, чи шість, чи десять літрів – скіки вони 
там оце. Оце вона шість раз принесла провіяла, бо 
масличко надо. Тепер оно ж не так. А мама ото ж на-
віє, а седьмий раз нам несе молоко. І тоді сестра пере-
віє його, оце все молочко, хто находив, носив. І двісті 
грам хліба, і двісті грам масла – міняли. На станції був 
базарчик, і  виносе мама туди маслечко. Желєзнодо-
рожній хто робив, їм давали карточки і давали їм по 

двісті грам хліба. А хто не держав коровки, масличка 
хочецця, от вже вона там, п’ятеро дітей, одірвала. На 
дитину давали двісті грам хліба, то вона вже візьме і 
масличка собі. Отак і виживали.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [М’ясо яких тва-
рин вживали в  їжу?] І  свиняче, і  бараняче, і  теляче, 
всяке. [Чи  їли конину?] Ні, ми не їли. [Чи робили 
ковбаси?] А ковбаси, як зарізали свиню, то й ковбаси 
такі тонкі ці чистили, а товсті –кров собирали, у кров 
варили сало та оці спеції, тоді їх проварювали у тій 
каструлі і у піч. Як не фатає крові чи шо – гречку до-
бавляли, то пшоно. А такі м’ясні [ковбаси] – ото м’ясо, 
сало, часничок, там усякі ті перці. Ці не варили – зра-
зу в піч, припеклися, перевернули, жир посціжували, 
а  тоді їх витягали, готові стоять банички попарені, 
кусочками в баночку і закатали  – ага, оце на Паску, 
а  це тоді буде. Отоко-во робили. [Коли кололи сви-
ню?] Перед Різдвом, шоб до Різдва свіжина була, як 
уже ж не піст буде. А зараз держуть по стіки [свиней], 
коли хто хоче, тоді й коле, як є [в]  кого, може, сім’я 
більша. І  ковбика тоже: його вичищали, обчищали, 
солили, мили, у солі там терли, тоді з голови зрізали 
сало, м’ясо, різали кусочками, премішували з усяки-
ми спеціями, напихали той ковбик, зашивали його, 
проварили, проштрикували голкою чи вилкою, а тоді 
у піч – і його витягли з печі, і його на гніт, пригніти-
ли, шоб юшка та стікла та жир, і тоді у холодільник, 
і різали, і їли. У нас ковбик називали «сальтісон». [...] 
Ранче ж були такі маслобойки – отаке воно квадратне, 
і так кришечка зверху, і ото били масло, а тоді зробили 
таку, шо там якісь крильчатка такі були, ото билося 
масло, а тоді як менче стало, оце як холодна сметана, 
в  бутель улили  – ото сидиш, потєліпав, поколотив, 
і  вже масло готове, висипав у миску  – «сколотина» 
називаєця, злив, а туди води добавив, змив, посолив, 
і масло готове. [Що робили зі сколотин?] Пили, його 
небагато виходить, це із сметани, воно жирне, ловке, 
холодне. Пили його, а  то у тісто люди употребляли, 
таке саме, як і сировотка. [Здір] перетоплювали на 
смалець, ото різали, перетоплювали і всьо. 

СТРАВИ З РИБИ [Чи часто готують рибу?] Да-да, часто. 
Хто люби рибу, три рази на тиждень продаєця, купля-
ємо, коли нада. Сушили, а то жарили, варили юшку, 
канцерви даже робили – це маленькі рибки чистили, 
тоді добавляли туди цибулі і томату, посного мас-
ла – і в казанок, і воно тушилося, морква і кансерва 
закатували. 

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Сніданок, обід і вечеря, був 
ще й полудник  – це между обідом і вечерею. Як лі-
том день великий  – полудник був. А  зараз хто коли 
хоче, тоді і їсть, не придержуюця. Тоді ж як сім’я, всі за 
стіл сідають, усім по кусочку хліба дають, по кусочку  
сахарю. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Із чо-
го варять кутю?] У  нас варять тіки з рису. Вживали 
пшеницю, пшеницю варять на Різдво. На Святвечір 
обизатєльно в перву очередь кутя вариця і вариця ка-
пусняк, а тоді все остальне, всі возможні пироги, ков-
баси. То кутя, спеціально пшениця, та купляєм. А я з 
рису собі зварю, не їду в город куплять ту пшеницю. 
Я  кидаю канфетики, кидаю сахарьок, які-то пахущі 
канфєти. І  можу зварити вузвар із фрукти, кину са-
харьку. І оце ж наливаю, кладу каші, заливаю і їм.

ОЛЕШКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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НАПОЇ Вино каждий год робимо, нарвали осьо, куди 
його, на базар – його нехто не бере на базарі. Нарва-
ли в ту каструлю, пережмакали, воно потой – в кого є 
прес, передавили на прес і в бутеля чи в бочку, хто там 
багато, сахару трохи добавили, воно пограло. Поки сю-
ди-туди, до Нового году можем і випить, а люди багато 
роблять, продають  – торгують, а  ми  – нє.  [...] Кісіль: 
вариця там фрукти, тоді сціжуєця юшка, як хто хоче, 
чи так оце з цими і обрикосами, з усим ото, і кисіль тей. 
А то варили кісіль молочний – молоко кипить, оце ж 
кісіль [крохмаль розводили у воді], сахарю добавили, 
підсолили так чучуть, і молочний кісіль такий, налива-
ли в тарілки, він захолоняв. Кісіль подають – ага, кісіль 
це уже вишибало, це вже конєц свадьбі. Це вже всьо, 
свадьба кончилась.  [...] Робимо квас: сахарю кидаємо 
і лимонної кислоти, дрожжі чи сухі такі дрібненькі, це 
все розколочуєця на опредєльоних там п’ять літров 
води і тоді кидаєця ложка столова цього пакмаю – чор-
не, як дьогодь, туди для красоти, наливаю в бутилку 
так до верха неповна, придавлюю бутилку, шоб вона 
була зіжмата, кладем на сонце на чотири-п’ять часов, 
бутилка та роздулася, тоді воздух випустили, у холо-
дільник, і  оце такий квас. Робили ранче і буряковий 
[квас], ну зараз нехто не робить, буряковий імено це ж 
з красного буряка робили.  [...] Самогон гонили і  го-
нимо. Як роблять: ось обрикоси оце ж падають, хто ж 
їх там полізе нарве, ну, де який такий тверденький, 
то я його полупаю, та він буде сохнуть, посохне – на 
сушку буде, а той же ж падає готовий – і у діжку його 
чи в бочку, туди трохи добавили сахарю, неяких дрож-
дєй не нада, воно переграло тиждень і не більше, бо 
перекисне, і  тоді у бидон, змійовик зроблений. Для 
себе. Він [самогон] пахне обрикосами, тоді згонилося, 
воно ж таке, іскри сиплюця – я туди усиплю трошки 
марганцю, воно постоїть днів три-чотири з марганцем, 
очистиця все, тоді в лієчку на ватку процідила. Ота-
кий самогон. А без обрикосів, як хто люди оно сахарь, 
дрожджі, і оце тобі іграє, ну те довше грає, а це обри-
коси чи сливи, чи оце яке є, шоб не пропадало. Ран-
че ж, як не було дрожджей, то робили [горілку] із про-
рощої [пшениці], із томату робили, із кисляка робили. 
Кисляк кидали, сахарь є, а кислоти немає, шоб воно ж 
заграло, ото і з кисляка, таке ранче робили, із варен-
ням з усяким.  [...] Варили [узвар], аякже ж, кампоти, 
узвари – оце щиталося на Різдво обизатєльне, груши, 
яблука варили і варимо зараз, черешні є і клубника – 
зварили там літру, дві, попили – ще варимо, отакі кам-
поти. Як багато сушки  – це називався «узвар». Літні 
зараз кампоти, оце ж клубника зараз є, чашка клубни-
ки, чашка сахарю, кип’яток у бутель залили, закатали, 
і оце кампот на зіму, витягаєш, воно красне, красіве і 
таке ж кисло-сладке. [...] [Як давно почали пити чай?] 
Це, може, й ранче пили, я його тоді й зараз не п’ю, дід 
п’є і утром, в обід і вечором, і ноччю п’є чай. [Раніше] 
збирали трави, а то не було такого, та наламають смо-
родини, гілочку смородини, гілочку вишні запарюва-
ли, і оце був чай, душистий, гарний. Заварювали такий 
чай, бо не було спеціального чаю. У кого є липи, то той 
суши[ть] липу та робить чай, а в нас немає, то ми не 
робимо, купляєм там всякі «брук бонди» да то всяке. 
[Коли почали пити каву?] В кого хватало грошей на ту 
каву і зараз, то п’ють і каву, і какао, і все, а я ото поїла 
шо-небудь, холодной води напилася і всьо, я не впо-
требляю нечого, як той кампот є, я можу кампоту хо-
лодного [випити], а кофе, чай – я це не п’ю. 

ПОСТУВАННЯ [Чи дотримувалися постів у Вашій 
сім’ї?] Так, дотримувались, як було чим постить, а як 
не було – їли все підряд і все врем’я, ну, коли там пер-
ший тиждень постиш, ходиш до церкви, чи послідній 
тиждень перед Паскою, а так їдять м’ясо і сало од по-
сту до посту. 

ПОСУД, НАЧИННЯ Плита була, плита в нас он на дворі 
зараз, там є плита така построєна із паленої цегли, чи 
з каменя. Підкладали дрова, виведена труба – димарь, 
у казанках, у чавунах варили їсти, тоді ж не було га-
зів, а тоді вже як став газ... Ото плита у хатє, плита і у 
кухні, як нужно – топим дровами, топим вугльом, за-
сипаєм, шо нужно – поставили зварили, як газу нема.

ХЛІБ Хліб пекли. Оце оті дрожжі замісювали, напалюва-
ли піч, тоді вигрібали той вуголь дерев’яний в сторону, 
виробляли хліб у хорми і садовили в піч. Як не було 
хормів, прямо на той – листя з капусти, і ото туди ті 
ляпанці клали, і совали в піч, а тоді вже як стали хор-
мочки ребристі такі, ото туди в форму, і  пироги так 
само, пироги в жаровні і туди в піч. [У чому розчиняли 
тісто на хліб?] Макітра була спеціально для хліба, для 
розчину, поки це воно грає там, а  тоді добавлялося, 
розбавлялося, уже в велику макітру, і руками місили. 
[Чи залишали в макітрі трохи тіста?] Його вимивали 
каждий раз, не залишали, каждий раз вимивали до 
краю, як хто не ледачий. [Які дріжджі використовува-
ли?] Ото дрожді тіки ці, шо з хмелю, більше неякого. 
Варили хміль, а  тоді такою затіркою розтирали і ото 
запарювали опару, а тоді ці дрожді вливали, воно про-
грало, а  тоді добавляли більше води чи сировотки і 
вже муку розтой, тоді воно ще ото підходило, а  тоді 
вже вимісювали, шо вже як на хліб вироблять. [...] Хліб 
пекли. Зразу мама, як після голодовки, кукурузка тіль-
ки оставалася. Вони ще й забирали в нас тоже ж на по-
сєв, бо надо ж було в колхозі чим сіять. Люди хто і сам 
приносив давав, а в кого і забирали. Бо багатші то були 
такі скупіші, бідніший швидше поділицця. І ото ж так 
з кукурузи. Така дерничка була, трубка така, побита 
тако-во дирочками. І вона на наружу побита. А на неї 
ще так з ручечкою надівався шапличок. І коли ми си-
пемо туди кукурузку, а дерничку так туди-сюди, туди-
сюди, і кукурузка дерлася на крупу. А тоді ту крупку 
ще посіє мама, та то укине, та суп зваре. А з мукички 
мелай зваре. Я вам скажу, шо на мелай. Оця мукичка, 
кипить водичка, мама посоле в чавуночку, а тоді сипе 
поманесеньку ту муку, і качалка така, і мішає, і мішає, 
і мішає, і мішає. І вона загускає, та мука. І тоді таке ото 
столичок, шо ми їмо. І вона на той столичок. Вона така, 
називала не «фанерка», а «шельовка». І на ту фанероч-
ку виллє із чугунка, вона розпливецця. Захолоне, ло-
жечкою так кругом-кругом обійде і ото порве. [...] Пе-
кла [хліб] все время мама, а я ото ж виїхала. Вийшла 
заміж, виїхала на Кавказ. В  Адлері жила  я. Грузини, 
армяни ото ж там, у Адлері, то там ми не пекли хліб, бо 
там все з магазіну. А коли вже я приїхала сюди, і в нас 
тут двоюрідний брат без ноги з фронту, то в неї [його 
жінки] піч була, і мені захотілося спекти хліб, уже ж я 
замужем була, уже ж взросла була. А так в нас мама, 
вона в нас не ходила на роботу, вона боліла так. Мама 
за всим. Я заколотила той же хліб та й питаю Зою, а як 
же він. А  вона прийшла, подивилась, каже: «Хорошо 
замісила, крутенько так. І  не круто, і  не мягко». Ви-
робила я, в неї жаровні такі круглі, взяла з реберцями 
такими, вона мені дала. І я ж ото топлю піч, вона ж по-
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коси чи сливи, чи оце яке є, шоб не пропадало. Ран

І
коси чи сливи, чи оце яке є, шоб не пропадало. Ран
че ж, як не було дрожджей, то робили [горілку] із проІче ж, як не було дрожджей, то робили [горілку] із про
рощої [пшениці], із томату робили, із кисляка робили. Ірощої [пшениці], із томату робили, із кисляка робили. 
Кисляк кидали, сахарь є, а кислоти немає, шоб воно ж ІКисляк кидали, сахарь є, а кислоти немає, шоб воно ж 
заграло, ото і з кисляка, таке ранче робили, із варенІзаграло, ото і з кисляка, таке ранче робили, із варен
ням з усяким.  [...] Варили [узвар], аякже ж, кампоти, Іням з усяким.  [...] Варили [узвар], аякже ж, кампоти, 
узвари – оце щиталося на Різдво обизатєльне, груши, Іузвари – оце щиталося на Різдво обизатєльне, груши, 
яблука варили і варимо зараз, черешні є і клубника – Іяблука варили і варимо зараз, черешні є і клубника – 
зварили там літру, дві, попили – ще варимо, отакі камІзварили там літру, дві, попили – ще варимо, отакі кам
поти. Як багато сушки  – це називався «узвар». Літні Іпоти. Як багато сушки  – це називався «узвар». Літні 
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себе. Він [самогон] пахне обрикосами, тоді згонилося, 
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себе. Він [самогон] пахне обрикосами, тоді згонилося, 
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очистиця все, тоді в лієчку на ватку процідила. Ота-
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кий самогон. А без обрикосів, як хто люди оно сахарь, Мкий самогон. А без обрикосів, як хто люди оно сахарь, 
дрожджі, і оце тобі іграє, ну те довше грає, а це обриМдрожджі, і оце тобі іграє, ну те довше грає, а це обри-М-
коси чи сливи, чи оце яке є, шоб не пропадало. РанМкоси чи сливи, чи оце яке є, шоб не пропадало. Ран-М-
че ж, як не було дрожджей, то робили [горілку] із проМче ж, як не було дрожджей, то робили [горілку] із про
рощої [пшениці], із томату робили, із кисляка робили. Мрощої [пшениці], із томату робили, із кисляка робили. 
Кисляк кидали, сахарь є, а кислоти немає, шоб воно ж МКисляк кидали, сахарь є, а кислоти немає, шоб воно ж 
заграло, ото і з кисляка, таке ранче робили, із варенМзаграло, ото і з кисляка, таке ранче робили, із варен
ням з усяким.  [...] Варили [узвар], аякже ж, кампоти, Мням з усяким.  [...] Варили [узвар], аякже ж, кампоти, 
узвари – оце щиталося на Різдво обизатєльне, груши, Музвари – оце щиталося на Різдво обизатєльне, груши, 
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нимо. Як роблять: ось обрикоси оце ж падають, хто ж 
їх там полізе нарве, ну, де який такий тверденький, 

Ф
їх там полізе нарве, ну, де який такий тверденький, 
то я його полупаю, та він буде сохнуть, посохне – на Фто я його полупаю, та він буде сохнуть, посохне – на 
сушку буде, а той же ж падає готовий – і у діжку його Фсушку буде, а той же ж падає готовий – і у діжку його 
чи в бочку, туди трохи добавили сахарю, неяких дрож Фчи в бочку, туди трохи добавили сахарю, неяких дрож- Ф-
дєй не нада, воно переграло тиждень і не більше, бо Фдєй не нада, воно переграло тиждень і не більше, бо 
перекисне, і  тоді у бидон, змійовик зроблений. Для Фперекисне, і  тоді у бидон, змійовик зроблений. Для 
себе. Він [самогон] пахне обрикосами, тоді згонилося, Фсебе. Він [самогон] пахне обрикосами, тоді згонилося, 
воно ж таке, іскри сиплюця – я туди усиплю трошки Фвоно ж таке, іскри сиплюця – я туди усиплю трошки 

розчину, поки це воно грає там, а  тоді добавлялося, 

Ф
розчину, поки це воно грає там, а  тоді добавлялося, 
розбавлялося, уже в велику макітру, і руками місили. 
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розбавлялося, уже в велику макітру, і руками місили. 
[Чи залишали в макітрі трохи тіста?] Його вимивали 

Ф
[Чи залишали в макітрі трохи тіста?] Його вимивали 
каждий раз, не залишали, каждий раз вимивали до 

Ф
каждий раз, не залишали, каждий раз вимивали до 
краю, як хто не ледачий. [Які дріжджі використовува

Ф
краю, як хто не ледачий. [Які дріжджі використовува
ли?] Ото дрожді тіки ці, шо з хмелю, більше неякого. Фли?] Ото дрожді тіки ці, шо з хмелю, більше неякого. 
Варили хміль, а  тоді такою затіркою розтирали і ото ФВарили хміль, а  тоді такою затіркою розтирали і ото 
запарювали опару, а тоді ці дрожді вливали, воно проФзапарювали опару, а тоді ці дрожді вливали, воно про
грало, а  тоді добавляли більше води чи сировотки і Фграло, а  тоді добавляли більше води чи сировотки і 
вже муку розтой, тоді воно ще ото підходило, а  тоді Фвже муку розтой, тоді воно ще ото підходило, а  тоді 
вже вимісювали, шо вже як на хліб вироблять. [...] Хліб Фвже вимісювали, шо вже як на хліб вироблять. [...] Хліб 
пекли. Зразу мама, як після голодовки, кукурузка тільФпекли. Зразу мама, як після голодовки, кукурузка тіль
ки оставалася. Вони ще й забирали в нас тоже ж на поФки оставалася. Вони ще й забирали в нас тоже ж на по
сєв, бо надо ж було в колхозі чим сіять. Люди хто і сам Фсєв, бо надо ж було в колхозі чим сіять. Люди хто і сам 

Е
хормів, прямо на той – листя з капусти, і ото туди ті 

Е
хормів, прямо на той – листя з капусти, і ото туди ті 
ляпанці клали, і совали в піч, а тоді вже як стали хор
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ляпанці клали, і совали в піч, а тоді вже як стали хор
мочки ребристі такі, ото туди в форму, і  пироги так 

Е
мочки ребристі такі, ото туди в форму, і  пироги так 
само, пироги в жаровні і туди в піч. [У чому розчиняли Есамо, пироги в жаровні і туди в піч. [У чому розчиняли 
тісто на хліб?] Макітра була спеціально для хліба, для Етісто на хліб?] Макітра була спеціально для хліба, для Ерозчину, поки це воно грає там, а  тоді добавлялося, Ерозчину, поки це воно грає там, а  тоді добавлялося, 
розбавлялося, уже в велику макітру, і руками місили. Ерозбавлялося, уже в велику макітру, і руками місили. 
[Чи залишали в макітрі трохи тіста?] Його вимивали Е[Чи залишали в макітрі трохи тіста?] Його вимивали 
каждий раз, не залишали, каждий раз вимивали до Екаждий раз, не залишали, каждий раз вимивали до 
краю, як хто не ледачий. [Які дріжджі використовуваЕкраю, як хто не ледачий. [Які дріжджі використовува
ли?] Ото дрожді тіки ці, шо з хмелю, більше неякого. Ели?] Ото дрожді тіки ці, шо з хмелю, більше неякого. 
Варили хміль, а  тоді такою затіркою розтирали і ото ЕВарили хміль, а  тоді такою затіркою розтирали і ото 
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глядає, як піч, і бере бомажку, на кочергу надіває газет-
ку і пхне в піч: як бумага бистро закоричневіє – гаряча 
піч, садить нельзя, а як мєдлєнно загораєцця бумажеч-
ка – ото саме надо садить хліб. Це я од неї навчилась. 
І вийшов, і получився хороший хліб. [У які дні не мож-
на було пекти хліб?] Празники, придержувались тоді 
празників. Я і зараз придержуюсь. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Пекли калачі, короваї і шишки. Їде 
нівеста приглашать, зараз откритками, а тоді в кажний 
двір чи куди йде і дає шишку, кланяєця – приглаша на 
свадьбу. Нівеста із дружкою йде, а жених із дружком 
приглашає тоже з шишкою. А тоді як уже дариш – да-
ють дві шишки, і люди кладуть гроші чи подарок, кла-
дуть і шишки. Коровай такий пекли, такі три ці разні 
виділками із голубами, із усим, устромляли, зв’язували 
лєнтою, і стояв той коровай до кінця свайби, а по кінці 
свайби розрізали, кажному кусочок з медом і розда-
вали всім людям. Отакий-во коровай пекли здобний. 
І калачі. Дивень – це був оцей коровай, не знаю, чи в 
жениха був дивень, чи в нівести, у когось одного був 
дивень. [Чи прикрашали коровай?] Да-да, всякими 
цветочками, лєнтами. [Що ще пекли на весілля?] На 
свайбу пекли хрустики  – таке воно воздушне, таке в 
жиру варилося. Розкачували, тоді різали, видєлували 
там усякі півники, у жир кидали. До чаю чи до кампо-
ту, до кисєля – до вишибайла – оце ці хрустики. Пекли 
хрустики, а  то там усякі пироги, всякі трубочки.  [...] 
Короваї пекли. З четверга начинали шишки дома пек-
ти. У  Таніной сестри була свадьба, її тьотка замісила 
тісто, а я помагала шишки ліпить. Великі дуже шиш-
ки пекли. У нас оце-во гілечко, зрізали вишеньку таку, 
рясненька, шо гілечки, і зв’язували її канатиком, і впи-
хали у піч, поки влізе. А  тоді роздвигали ті гілочки. 
То гілечко пекли, з кіста [тіста] розкачають вузенько, 
а  тоді опоріжуть крайок один, поріжуть, а  тоді бе-
руть намотують на ці гілечка, на палички намотують, 
беруть із низу і до самого верху мотають, а  там вже 
зубочки остаюцця. Напечуть ще гілочок і прикріпля-
ють, щоб густіше було гілечко. А щоб густіше, не одну 
ж палку, а  шоб хоть скільки гілочок було, вони його 
зв’яжуть тугенько, шоб у челюсті пролізло. На жаров-
нях печецця. Спеклось, тоді витягають його, трошки 
розтягають і ті гілочки прикріпляють проволочкой, 
і деревце таке. Це ж рідня нєвєстина [пекла]. [...] Я, на-
прімєр, Сашу як женила, в  Цюрупинську шишки за-
казувала. А от раньше, я знаю, шо ідемо на свадьбу і 
дивимося, другий раз як якась рідня і не приглашонна, 
винесуть шишку дадуть. А тепер не ходять непригла-
шонні. А раньше було куча чужих людей, на нєвєсту 
йшли дивицця. [...] Скликали на свальбу у суботу, от 
до нас приїхали пріглашать, к  прімєру, і  дають нам 
одну шишку. [Кого запрошували ліпити коровай?] 
Люди так уже гукали такі, шо вміли вони і ліпить ко-
ровай, і  пекти, помагать. Будь-яка жінка [могла пек-
ти коровай]. [Як готували піч для короваю?] Ламали 
дровця, колички такі, пхали в піч, запалювали піч. По-
тому розгортали жар із дров, він належує черінь, шоб 
належало черінь. Тоді ж ото бомажкою пробують, як 
черінь. Або візьмуть муки жменю, як сипнуть відсіль 
та відсіль по черіні: як бистро горить мука, значить 
черінь гаряча, ще трошки дать счахнуть. Чоловіків не 
було [під час випікання короваю]. Збиралися рідня 
особенно. Були такі дерев’яні корита вирізали та тіс-
то місили в їх. Місили тістечко [коровайниці], робили 

коровай. Круглий. Великий. Різали ото ж так цвіточка-
ми кістечко. То поріжуть, зліплять на коровай, густо-
густо-густо. Розрізають на одну сторону і на паличку 
крутять длинну, а тоді на жаровню кладуть. І жаровню 
сунуть – то гілечко. Гілечко – оце-во «дівування» на-
зивалося. [...] У його [молодого] коровай на столі. Бо 
коровай же ж вони несуть, коли до нєвєсти йдуть на 
другий день же ж. [...] [Що ще пекли на весілля, крім 
короваю, шишок?] Пироги, рулєти, таке-во. Дарунки – 
це як сіли за столи, покушали харашо, випили, потан-
цювали, повеселилися, а тоді сідають за столи, за дру-
гим столом, і  тоді начинають дарить шишки, ложуть 
на стіл. Наливають рюмки і кажуть: «Хліб-сіль беріть, 
а молодим щастя даріть». Беруть хліб, цілують, ложать 
коло себе. [...] А коровай тоже давали людям, брали по 
кусочку, ламали, давали, шоб люди з’їли за їхнє щастя, 
за їхнє здоров’я. Ну, це ж женіх і нєвєста ламали і да-
вали. А то другий раз до коровая всі збігаюцця: «Дай 
мені, дай мені». І гілечко роздавали. [...] [Шишки пекли 
на всіх гостей?] Да. Вони ж пекли шишки, чи заказу-
вали, чи пекли, то це ж скіки приглашонних, стіки ж і 
шишок надо, і запас же ж. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Раньше борщ ставили і кісіль. 
А кісіль уже як поставлять, то вже кажуть: «Звиняйте, 
люди добрі». Це по-старинному. Ще мама наша, це ж 
за нас такого не було. У нас готували жаркоє, вже так 
появилось, котлєти. На перший день ставили борщ. 
Картошку мяту ставили, мясо ставили. А  вже тоді 
там помідори, огурці, салати.  [...]  То ловлять курей 
батьку і матері. Ми ж гуляли на батьковому гулянні, 
на батькових харчах, а  тепер несем курицю, несем 
картошки, несем капусти, несем жиру  – хто шо, хто 
вермишелі. Борщ варицця, варицця кури цілі, а  тоді 
їх розривають у тарілки. І туди ж, де кури варились, 
вермишель чи лапшу, шо купили, кидають. Ставля-
ють тарілку вермишелі і тарілку з мясом нам на двох 
[парі]. [...] Борщ: буряк, картошка, квасоля. Зразу ква-
сольку кидали, вона ж крепша, варицця. Картошечку, 
капусту, зажарювали, затовкували салом старим, ци-
бульки. Така в мами кованочка була із ручечкою, то 
накрише сала старенького небагато, і свіжого, і старо-
го потовче-потовче, і це під кінець – то так пахне тоді 
борщ цей. Давали борщ. І тоді люди п’ють там, гуля-
ють, там ті овощі, ті яблука були, ставили. А під кінець 
уже, на закуску – кісіль. Ото вже кісіль поставили, уже 
надо розходицця. Пироги із сиром, із капустою. Рулє-
ти крутили. Пироги у жаровні так один коло одного, 
жаровня отака-о, ото три ряда ліпили і в піч. Чималі 
пироги. [Чи готували на весілля вареники?] Вареники 
варили, наліплять. Холодильніків же не було, скільки 
зліпили, там перве подали і там вареники. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Хлібину брали [на сватання]. Цю 
хлібину обізатєльно должні порізать і кушать на ста-
рости. У  нас так положено було: ти согласна вийти 
заміж, значить цю хлібину ти розрізаєш напополам, 
даєш ти согласіє, а як ти не согласна, вертай хлібину. 
Не ріжеш  – ти не согласна заміж іти. [З  чим батьки 
виряджали молодих до церкви?] Випроважали з  іко-
ною, з  хлібом, ікона рушником була накинута і хліб 
на рушнику, випроважала мати й батько, там їх бла-
гословляли. Приїхали [молоді] з  розпісі, з  віконою 
встрічають їх [батьки], з хлібом-соллю. Зразу ж до же-
ниха він везе, там батьки встрічають, а тоді ж до нє-
вєсти. Батьки тоже з хлібом-соллю стріли, пригласили 
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зубочки остаюцця. Напечуть ще гілочок і прикріпля
ють, щоб густіше було гілечко. А щоб густіше, не одну Іють, щоб густіше було гілечко. А щоб густіше, не одну 
ж палку, а  шоб хоть скільки гілочок було, вони його Іж палку, а  шоб хоть скільки гілочок було, вони його 
зв’яжуть тугенько, шоб у челюсті пролізло. На жаровІзв’яжуть тугенько, шоб у челюсті пролізло. На жаров
нях печецця. Спеклось, тоді витягають його, трошки Інях печецця. Спеклось, тоді витягають його, трошки 
розтягають і ті гілочки прикріпляють проволочкой, Ірозтягають і ті гілочки прикріпляють проволочкой, 
і деревце таке. Це ж рідня нєвєстина [пекла]. [...] Я, наІі деревце таке. Це ж рідня нєвєстина [пекла]. [...] Я, на
прімєр, Сашу як женила, в  Цюрупинську шишки заІпрімєр, Сашу як женила, в  Цюрупинську шишки за
казувала. А от раньше, я знаю, шо ідемо на свадьбу і Іказувала. А от раньше, я знаю, шо ідемо на свадьбу і 
дивимося, другий раз як якась рідня і не приглашонна, Ідивимося, другий раз як якась рідня і не приглашонна, 
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тісто, а я помагала шишки ліпить. Великі дуже шиш
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тісто, а я помагала шишки ліпить. Великі дуже шиш

о гілечко, зрізали вишеньку таку, 
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о гілечко, зрізали вишеньку таку, 

рясненька, шо гілечки, і зв’язували її канатиком, і впи
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рясненька, шо гілечки, і зв’язували її канатиком, і впи
хали у піч, поки влізе. А  тоді роздвигали ті гілочки. 
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хали у піч, поки влізе. А  тоді роздвигали ті гілочки. 
То гілечко пекли, з кіста [тіста] розкачають вузенько, 
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То гілечко пекли, з кіста [тіста] розкачають вузенько, 
а  тоді опоріжуть крайок один, поріжуть, а  тоді бе
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а  тоді опоріжуть крайок один, поріжуть, а  тоді бе-
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руть намотують на ці гілечка, на палички намотують, Мруть намотують на ці гілечка, на палички намотують, 
беруть із низу і до самого верху мотають, а  там вже Мберуть із низу і до самого верху мотають, а  там вже 
зубочки остаюцця. Напечуть ще гілочок і прикріпляМзубочки остаюцця. Напечуть ще гілочок і прикріпля-М-
ють, щоб густіше було гілечко. А щоб густіше, не одну Мють, щоб густіше було гілечко. А щоб густіше, не одну 
ж палку, а  шоб хоть скільки гілочок було, вони його Мж палку, а  шоб хоть скільки гілочок було, вони його 
зв’яжуть тугенько, шоб у челюсті пролізло. На жаровМзв’яжуть тугенько, шоб у челюсті пролізло. На жаров
нях печецця. Спеклось, тоді витягають його, трошки Мнях печецця. Спеклось, тоді витягають його, трошки 
розтягають і ті гілочки прикріпляють проволочкой, Мрозтягають і ті гілочки прикріпляють проволочкой, 
і деревце таке. Це ж рідня нєвєстина [пекла]. [...] Я, наМі деревце таке. Це ж рідня нєвєстина [пекла]. [...] Я, на
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ють тарілку вермишелі і тарілку з мясом нам на двох 
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ють тарілку вермишелі і тарілку з мясом нам на двох 
[парі]. [...] Борщ: буряк, картошка, квасоля. Зразу кваМ[парі]. [...] Борщ: буряк, картошка, квасоля. Зразу ква
сольку кидали, вона ж крепша, варицця. Картошечку, Мсольку кидали, вона ж крепша, варицця. Картошечку, 
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хрустики, а  то там усякі пироги, всякі трубочки.  [...] 

Ф
хрустики, а  то там усякі пироги, всякі трубочки.  [...] 
Короваї пекли. З четверга начинали шишки дома пек ФКороваї пекли. З четверга начинали шишки дома пек- Ф-
ти. У  Таніной сестри була свадьба, її тьотка замісила Фти. У  Таніной сестри була свадьба, її тьотка замісила 
тісто, а я помагала шишки ліпить. Великі дуже шиш Фтісто, а я помагала шишки ліпить. Великі дуже шиш- Ф-

о гілечко, зрізали вишеньку таку, Фо гілечко, зрізали вишеньку таку, Ф
А кісіль уже як поставлять, то вже кажуть: «Звиняйте, 

Ф
А кісіль уже як поставлять, то вже кажуть: «Звиняйте, 
люди добрі». Це по-старинному. Ще мама наша, це ж 
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люди добрі». Це по-старинному. Ще мама наша, це ж 
за нас такого не було. У нас готували жаркоє, вже так 

Ф
за нас такого не було. У нас готували жаркоє, вже так 
появилось, котлєти. На перший день ставили борщ. 

Ф
появилось, котлєти. На перший день ставили борщ. 
Картошку мяту ставили, мясо ставили. А  вже тоді ФКартошку мяту ставили, мясо ставили. А  вже тоді 
там помідори, огурці, салати.  [...]  То ловлять курей Фтам помідори, огурці, салати.  [...]  То ловлять курей 
батьку і матері. Ми ж гуляли на батьковому гулянні, Фбатьку і матері. Ми ж гуляли на батьковому гулянні, 
на батькових харчах, а  тепер несем курицю, несем Фна батькових харчах, а  тепер несем курицю, несем 
картошки, несем капусти, несем жиру  – хто шо, хто Фкартошки, несем капусти, несем жиру  – хто шо, хто 
вермишелі. Борщ варицця, варицця кури цілі, а  тоді Фвермишелі. Борщ варицця, варицця кури цілі, а  тоді 
їх розривають у тарілки. І туди ж, де кури варились, Фїх розривають у тарілки. І туди ж, де кури варились, 
вермишель чи лапшу, шо купили, кидають. СтавляФвермишель чи лапшу, шо купили, кидають. Ставля
ють тарілку вермишелі і тарілку з мясом нам на двох Фють тарілку вермишелі і тарілку з мясом нам на двох 
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вали. А то другий раз до коровая всі збігаюцця: «Дай 
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вали. А то другий раз до коровая всі збігаюцця: «Дай 
мені, дай мені». І гілечко роздавали. [...] [Шишки пекли 

Е
мені, дай мені». І гілечко роздавали. [...] [Шишки пекли 
на всіх гостей?] Да. Вони ж пекли шишки, чи заказу
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на всіх гостей?] Да. Вони ж пекли шишки, чи заказу
вали, чи пекли, то це ж скіки приглашонних, стіки ж і 

Е
вали, чи пекли, то це ж скіки приглашонних, стіки ж і 
шишок надо, і запас же ж. Ешишок надо, і запас же ж. 

ТІЛЛЯ ВЕСІЛЬ ЕТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕНЕЕЕЕ РаЕРаньше борщ ставили і кісіль. Еньше борщ ставили і кісіль. 
А кісіль уже як поставлять, то вже кажуть: «Звиняйте, ЕА кісіль уже як поставлять, то вже кажуть: «Звиняйте, 
люди добрі». Це по-старинному. Ще мама наша, це ж Елюди добрі». Це по-старинному. Ще мама наша, це ж 
за нас такого не було. У нас готували жаркоє, вже так Еза нас такого не було. У нас готували жаркоє, вже так 
появилось, котлєти. На перший день ставили борщ. Епоявилось, котлєти. На перший день ставили борщ. 
Картошку мяту ставили, мясо ставили. А  вже тоді ЕКартошку мяту ставили, мясо ставили. А  вже тоді 
там помідори, огурці, салати.  [...]  То ловлять курей Етам помідори, огурці, салати.  [...]  То ловлять курей 



418 ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСТЬ

їх у хату. [...] [Чи кладуть хліб біля покійника?] Нє-нє. 
Кусок хліба ріжуть і кладуть на жівіт, шоб воно його 
не розганяло. А тоді той хліб прибирають, десь його 
викидають чи закопують. [Чи кладуть хліб на криш-
ку труни?] Обизатєльно, як несуть покойника, несуть 
хрест і несуть вінки, а тоді несуть кришку, і на криш-
ці на рушнику зав’язана хлібина, платком зав’язана, 
а тоді після того там кому хотять, тому і оддають ту 
хлібину, як уже похоронять того покойника.

ПОМИНКИ У  церкву, як панахиди правлять, кутю не-
суть. [На поминальному обіді] в перву очередь, поки 
всі страви, перехрестилися і пробують кутю. «Кутя», 
«коливо» або «канун» кажуть, хто як. Це воно в нас 
одне і те саме. Рис зварений, посолодений медом або 
сахарьом, канфети зверху, оце називаєця і «кутя», 
і «коливо». Кутю в перву очередь їдять. Борщ подають 
не в пісний [день], в пісний тіки пісне – рибу, юшку, 
картошку. А як у такий [не в піст] – борщ, картошка з 
м’ясом, сир, ковбаса нарізана, сільодка, риба жарена, 
варена і так кусками. Кажному дають гостинці, по два 
пироги  – один з сиром, один з варенням. Оце в нас 
так зараз роблять. [На кладовищі] роздають солодощі 
всякі, хто шо придбає, те й роздає.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ У  нас сестра сама 
старша жила із нами, в неї коровка була і в нас коровка 
була. Вона їздила в Керчь на приступках. Тоді такі ва-
гони були, внизу такі лавки на весь вагон. І вона при-
чепицця, бо нема за шо їхать, на той вагон приступки, 
і  їде в Керчь. І  ото шо там дома  є, чи квасолька, чи 
шо там таке, то наміняє, камси привезе. В нас сусіди 
пухлі були. А  та прийде та каже мамі: «Кума, не ви-
кидайте головки [від камси], я заберу, дітки поїдять». 
А вони ці головки поїли та й попухли. То вони виїхали 
в Крим, там їхній дядько був, та й забрав їх усіх у той 
колхоз. Дітки пасли скот, і давали їм там пшенички, 
на дерничкі мололи і їли. Це голод був у сорок сідмім 
[1947 р.] ще. А в войну у нас ще й картошечка була, 
ми і не голодували. Огородик поливали, дві грядоч-
ки посадимо. В сусідів тоді ж не було моторів таких, 
а коровку запрягали, така машина. Запрягаєм коров-
ку, такий насип, і  вона кругом ходе, ми поганяєм її. 
А такі копки були желізні, зварені, спаєні такі, і такий 
цеп, і ото вона крутицця. Ті копки набираюцця і ви-
ливаюцця, і іде конвєєром, і поливали це ми дві гря-
дочки. А то було суходольні. Од сусідів поливали. Оце 
до войни так ми поливали.
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ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН
с. Зайчики

Записала Л. Артюх 1989 р. 
 у с. Зайчики Волочиського р-ну Хмельницької обл.  

від Сосницької Анастасії Микитівни, 1915 р. н.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Бабу [повитуху] провіду-
вали. До неї приходили на Святий вечір онуки, несли: 
гостинець, пекли книші (печуть на всі свята книші), 
кутя, пиріжок, вариш пироги, голубці. Всього кладуть 
у мисчинку, і несуть. Це Вілія. Діти носили, як вели-
кі були, з дев’яти-десяти років. А вона їх частує, дає 
гроші. [...] На Різдво не йдуть ніхто нікуда. До кумів 
носили вечерю. Кутю варили на Святвечір і на Водо-
хреща – з пшениці.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Рано 
на сніданок на Паску до баби йшли, просто з церкви: 
несли паску, ковбаса і все інше. Бо баба бабувала, одна 
на всіх дітей. У нас була єдна баба на село.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Хрестини через три 
тижні. Їли: холодець, капуста тушена з олієм, з горо-
хом пироги, з часником терли. Останнє – квас буряко-
вий пили (ще й тістом піддавали).

ПОМИНКИ Обід  – як ховають. Коливо роблять на 
дев’ятий, сороковий [день] і  роковини. З  пшениці, 
мед. Обід. Сідають обідати. Дають борщ, кашу, холо-
дець, капусту. По три ложки всього цього кидають у 
ту мисчинку і несуть на цвинтар для покойніка. Кри-
шечки виносять на цвинтар, висипають на гроб на 
другий день. Не дають виделок, тільки ложками, бо 
кололи Ісуса, то виделок не можна, бо буде колоти по-
кійного, що вмер. Ріжуть хліб, не ламають. Роздають 
пряники, пиріжки по два. Несуть прощатися: пряни-
ки, хліб свій печений або мисчинку муки, сира, вино. 
З порожніми руками не йдуть. Хазяйку не беруть до 
обіду [готувати] тому, що вона обмивала покійного. 
Аж після дев’ятого дня можна й готувати. Колію пус-
кали: «Дякую людям за те, що вони ся трудили». Тепер 
чарок багато ставлять. Обід: з пшениці коливо, хліб, 
п’ять пиріжків, борщ, каша, тоді холодне [на]прикін-
ці – кисіль, пиріжки, компот. Роз’їдають люди. Варять 
горох, разом з коливом ставлять. Піст  – то пісний 
обід. І зараз так само. Горох з олієм, борщ або капуста, 
каша гречана з олієм, горох всередину, голубці гре-
чані, риба застуджена, жарена, горілки не ставлять, 
вино – кагор [у піст], а як М’ясниці – можна, хоча на 
обід не положено горілку, тільки вино. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ На хрестини з родини йшли не лише 
куми, горілку, хліб, яйця несли. [Похорон.] Хліб по 

обіді сушать, а  свині не можна [віддавати], курям 
можна, корові, коневі. Молода [сирота] як ішла на 
кладбище просити на весілля батька чи матір помер-
лих, клала на гріб хліб.

ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН

с. Велика Яромирка
Записала О. Боряк 27 червня 2013 р. у с. Велика Яромирка  

Городоцького р-ну Хмельницької обл.  
від Нарольської Галини Іванівни, 1939 р. н.,  

Драгусь Віри Павлівни, 1928 р. н.,  
та Леска Серафима Олексійовича, 1930 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Пекли замість солод-
кого медовник. Тепер всьо таке в магазині солодке. 
А  перше медовник, то обязатєльно був. Пироги, ме-
довник, рогалики. Таке всьо своє. І  прянички такі  – 
«мазурки» казали. Медівник як пекти? П’ять стаканів 
муки, п’ять яєць розбивається, два стакани з полови-
ною цукру. Взбиваються з цукром яйця. І  туди пів-
стаканчика олії. Такі маленькі стаканчики. Погашу-
ється  – ложку соди, ложку оцету. Вже як має іти на 
дешко, то туди розколотити. То якшо маєте мед, то 
ложку меду, а якшо немає, то так і буде. [І ще] півлітри 
кислого молока. Вперед яйця взяли [збили] з цукром, 
а тоді сиплю муку і молоко, а тоді вже олію. [...] Холо-
дець, по-старому – «гишки». Картошку варили. У нас 
кажуть «бараболі». А  то ріпка. Бараболя, хочте собі 
жарте, хочте пиріжки варіть. А бараболя – як закон. 
Жарили капусту, голубці. Перше воно було і зараз. 
Борщ в першу очередь. Борщ який, буряковий. Буряк 
красний труть. Бурячок зварили. Гриби кидають.

с. Завадинці
Записали М. Бех та С. Маховська в червні 2013 р.  

у с. Завадинці Городоцького р-ну Хмельницької обл.  
від Король Галини Антонівни, 1941 р. н., 

Огороднік Галини Йосипівни, 1927 р. н.,  
та Огороднік Євгенії Казимирівни, 1949 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
[Скіль ки страв готують на Святвечір?] Таке  є, шо 
треба дванацять потрав. Ну я не ладжу дванацять по-
трав, бо я уже підстарші роки, то я не годна. То я їм 
вже даю все, шо наладила: і холодец, і ковбасу, і всьо. 
Я собі купляю свиню, я собі маю всьо своє. [Яку стра-
ву обов’язково готують?] Кутю. Пироги с капустом 
пісни і кансерва, і риба пісна, і таке-во, шоби трошка 
було пісного, а по тому вже всьо мясне кладу. [Із чого 
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Городоцького р-ну ЕГородоцького р-ну ХЕХ
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варять кутю?] Просто пшениця і перше, як не було та-
кого то самошества, то ше був мак. Я собі осе на городі 
посаджу чі посію маку. Тоді пшеничка з маком, все. 
Нема вже маку. Якшо є, то ку�плю, а по коопераціях він 
стухлий. Кладем кутю на сіно. І вже діти приїжджа-
ють, і вже кушаєм всі кутю. Взагалі на Святий вечір 
повинні бути всі пісні страви. Всьо готовили, но їсти 
не давали. В більшості на Різдво, на Різдвяний вечір в 
нас варять вареники з капустою. Я навіть сама, я біль-
ше нічьо й не хочу. Я наварила вареників з капустою, 
ото поїли вареники з капустою, які зажаруюца цибу-
лею. Зверху ті вареники зажаруюца цибулею. А так то 
кутю варять, гриби жарять, капусту тушать з гриба-
ми. Всі страви пісні. Гречаники роблять. Це таке, як 
котлєти, тільки з гречаної крупи. С цибулєю, жарять 
цибулю туда і з гречаної крупи роблять такі гречани-
ки, кругленькі такі. А друга кутя називаєця «Голодна 
кутя», «Пісна кутя». Тоді вже тоже варят ті самі ва-
реники с капустою, кутю дают, капусту, і всьо, більш 
нічьо’ не дають, на другий Святий вечір. Це вже всьо. 
І  це тоді один день тільки святкуют, приїхали і того 
дня виїхали, були єдин день. Це було раніше так, то 
тепер ше всього хватає, то щє і на другий, і на третій 
день, на який хочете, іщє є ковбаси і мясо, і катлєти.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
[З  яко го борошна пекли паски?] Яке хто має, обіза-
тєльно саме біліше  – пшеничне, перший сорт, шоб 
паска була біла. Дочка у мене, то вона щас цим ділом 
завідує, то вона і мені печє, бо я вже не годна. Пас-
ку обикновєнно повинні пекти. Пекли паску і таку 
«бабу» печуть. Я  помню, вона була такою вот висо-
кою, тая «баба», вузька, дуже мягусічка. Шоб вона не 
сплюснулася, шоб вона була кругла, то її качали по 
подушці. Варять яйця на Великдень обізатєльно, кра-
сять. У  нас тут красять цибулинням, крашанки �. Щє 
оцими всякими красками, ну в більшості ті краски 
вимащують руки, і не хотять їх краси�ти, в більшості 
яйця красять цибулинням. Печуть ковбасу на Паску. 
Обізатєльно повинна бути своя ковбаса, якесь мясо 
печуть чі сало запікають, печінку так само і  це все 
несуть святити. Паску тільки на Великдень печуть. 
Якшо уже з’їли паску ту, шо була на Великдень, то 
щє ото чєрєз тиждень по Пасці [печуть], на Проводи, 
бо то вже тоді поминальні дні, ідуть на цвинтар, то 
тоді в кого вже нема паски, то щє тоже спечуть. Ну це 
вже рідко. [Скільки пасок печуть?] Повна піч, їх може 
бути вісім, десять, дванадцять. [Які за розміром пас-
ки?] Які вдома каструлі, в каструлі, да, навіть дираві 
каструлі, їх обложують бумагою, шоб не пригоріло і 
не причєпилося до каструлі. В більшості обмащують 
[зверху паску], ну в нас тут, дома, не мастили нічим, 
просто такі були красіві, прам бордові такі, якийсь та-
кий колір в них був красівий. Тут нічим їх не мастили, 
отим яйцем, сахарною пудрою не мастили. Обізатєль-
но дають ізюм [у тісто], ваніль або корицю, це вже як 
хто любить.

ХЛІБ Да со сво �їх були, с  своїх полів, а  вже німецька 
власть прийшла, то дали нам полє, вісімдесят сотих 
батькові. Навесні дали той ячмінь, ячмінне пекли. 
Мололи на муку. Декотро висівали груби, там мастили 
свиням чи худобі, а в тої мілесечки були такі решета, 
то в грубі, а то були такі ситця, шо милесечка таке, ку-
пляєця мука, і таке пекли, таке їли. [Коли Ви вперше 
самі пекли хліб?] Первий рік, як я сюда прийшла до 

чьоловіка, я же ж в невістка �х. Мама пішла до Гусяти-
на за вапном, бо то передсвято Великодне, так помню, 
як нині, і я не палила ще, нічого, вона каже: «Аби ти 
спекла хліб». Нє, місити, то я місила, я не боялася вже. 
Я думаю, як же ж я маю, як я викину на вугля. А бать-
ко був без рук, і всьо так-о ходит заглядає. І каже до 
мого чьоловіка: «Сину, вийдім з хати, бо, я бачу, вона 
не пек ла хліба». Добрі були люди, дуже добрі були ха-
зяї, але то мало таких людей. Мій вийшов так, в нас 
була стара хата, з ванькира, вже на велику хату і по-
глядає, думає, як я буду робити. І правда, батько каже 
так-о: «Не спіши». Руки трісуцця. «Не спіши, – каже, – 
помаленьку, ніде з мисок хліб не втічє. І там не спіши». 
І я так помаленьку, і всьо. Щє трошки вигорни, шоби 
на вугля не попав, бо ж який тоді буде хліб. Жар той 
всьой то я вигортала. [Яке тісто замішували: круте чи 
некруте?] Таке, уже відставало від рук, як місити. Від-
ставало від рук, шо рука вже чістенька,  – так-о вже 
буде готовий. І то його загладжуют, він щє підходив 
у тих ночвах. Підходе, вже бачіш, шо трохи підойшов, 
тоді саджаєцця вже. На шість хлібин [замішувала]. 
Вийшов. І я була, я від кінця цего самого села, вони з 
того кінця, а ми жиєм вот, коло другого, я ще була там 
ланковою, приношу хліба того на роботу, баби старі 
та й дивляцця, лупают: «О, з тебе буде� ще хазяйка, че-
кай!». [З якого тіста пекли хліб?] Там розчиняне було 
то все. І то ж всьо з житної муки, то дуже він такий 
в’язкий і дуже вкусний, пахнющий. Тепер то той хліб 
якийсь невкусний іде вже. В  нас були євреї, і  вони 
якось робили дрожжі. Правда, то хліб на тісті. Цей са-
мий, шо от я хліб вже в п’єц всунула, вишкрябала тії 
ночви кругом і зробила такий бухончик, і поставила, 
і той хлібець, він такий, така гульочка гарна, підойде, 
і  всьо, і  вже до другого тижня, розмочую в  воді те-
пленькій, і в хустці, розчиняєцця в ній. Хліб пекли на 
черені, оце на дні, чисто вимітали, хліб пекли просто 
круглі такі буханці, тільки на самому дні. Потому цей 
обмітався, рушником змітався попіл і збризкувався 
чуть-чуть водою, і накривався рушником, і такий був 
хліб. Він м’який був такий.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Всьо пекли: пиріжки і праніч-
кі, і  струтлі. Їсти варили в таких глиняних горшках. 
Із сиром, із ягодами, з яблуками [пиріжки]. На кожне 
свято було своє, рітуал такий, от коли був мак, тоді 
пекли пиріжки з маком. Перші вишні були – пиріжки 
з вишнями, на Зелені свята пекли пиріжки з сиром, 
цібулєю з кропом. Таке-во було, хто як мав. Але не всі 
люди так мали. Пекли щє з  пшоном. Варене пшоно, 
і вибивалося яйце туди, в пшоно, сиплят сахару і так, 
всьо равно як сир. Тоди жили бідно і тепера, як хто. 
Кожен день пекли такі пиріжки, «прісні» називали-
ся. Вони на соді печуця, на кислому молоці, з сиром 
печуть, з  ягодами печуть, з  чім хочєте. [Як печуть 
струдлі?] Це з тої самої розчини, шо от пиріжки, рос-
катуєця, намазуєця варенням, завертаєця, закриває-
ця. Дрожжове тісто. Балабушки [пекли] – то щє нам 
перед Нового року, шоб на Новий рік дітям давати 
балабушкі ці, так само, з  тіста, з  розчиняного. [Які 
рідкі страви найчастіше готували?] Борщ найбільше. 
Мужики тяжко робили: вони і жали, і в’язали, і коси-
ли. Тра’ добре шось поїдати. З м’ясом готували [борщ] 
і без м’яса. Як який день. Поне�ділок, вівторок, чєтвер, 
три дні шось, з  м’ясом супи, а  тії дні пісні  – середа, 
п’ятниця і субота, три дні на тиждень. То таке, то з мо-
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Обізатєльно повинна бути своя ковбаса, якесь мясо 
печуть чі сало запікають, печінку так само і  це все Іпечуть чі сало запікають, печінку так само і  це все 
несуть святити. Паску тільки на Великдень печуть. Інесуть святити. Паску тільки на Великдень печуть. 
Якшо уже з’їли паску ту, шо була на Великдень, то ІЯкшо уже з’їли паску ту, шо була на Великдень, то 
щє ото чєрєз тиждень по Пасці [печуть], на Проводи, Іщє ото чєрєз тиждень по Пасці [печуть], на Проводи, 
бо то вже тоді поминальні дні, ідуть на цвинтар, то Ібо то вже тоді поминальні дні, ідуть на цвинтар, то 
тоді в кого вже нема паски, то щє тоже спечуть. Ну це Ітоді в кого вже нема паски, то щє тоже спечуть. Ну це 
вже рідко. [Скільки пасок печуть?] Повна піч, їх може Івже рідко. [Скільки пасок печуть?] Повна піч, їх може 
бути вісім, десять, дванадцять. [Які за розміром пасІбути вісім, десять, дванадцять. [Які за розміром пас
ки?] Які вдома каструлі, в каструлі, да, навіть дираві Іки?] Які вдома каструлі, в каструлі, да, навіть дираві 
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оцими всякими красками, ну в більшості ті краски 
вимащують руки, і не хотять їх красиМвимащують руки, і не хотять їх краси�М�вимащують руки, і не хотять їх краси�вимащують руки, і не хотять їх красиМвимащують руки, і не хотять їх краси�вимащують руки, і не хотять їх красити, в більшості Мти, в більшості 
яйця красять цибулинням. Печуть ковбасу на Паску. Мяйця красять цибулинням. Печуть ковбасу на Паску. 
Обізатєльно повинна бути своя ковбаса, якесь мясо МОбізатєльно повинна бути своя ковбаса, якесь мясо 
печуть чі сало запікають, печінку так само і  це все Мпечуть чі сало запікають, печінку так само і  це все 
несуть святити. Паску тільки на Великдень печуть. Мнесуть святити. Паску тільки на Великдень печуть. 
Якшо уже з’їли паску ту, шо була на Великдень, то МЯкшо уже з’їли паску ту, шо була на Великдень, то 
щє ото чєрєз тиждень по Пасці [печуть], на Проводи, Мщє ото чєрєз тиждень по Пасці [печуть], на Проводи, 
бо то вже тоді поминальні дні, ідуть на цвинтар, то Мбо то вже тоді поминальні дні, ідуть на цвинтар, то 
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тєльно саме біліше  – пшеничне, перший сорт, шоб 
паска була біла. Дочка у мене, то вона щас цим ділом Фпаска була біла. Дочка у мене, то вона щас цим ділом 
завідує, то вона і мені печє, бо я вже не годна. Пас Фзавідує, то вона і мені печє, бо я вже не годна. Пас- Ф-
ку обикновєнно повинні пекти. Пекли паску і таку Фку обикновєнно повинні пекти. Пекли паску і таку 
«бабу» печуть. Я  помню, вона була такою вот висо Ф«бабу» печуть. Я  помню, вона була такою вот висо- Ф-
кою, тая «баба», вузька, дуже мягусічка. Шоб вона не Фкою, тая «баба», вузька, дуже мягусічка. Шоб вона не 
сплюснулася, шоб вона була кругла, то її качали по Фсплюснулася, шоб вона була кругла, то її качали по 
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то все. І то ж всьо з житної муки, то дуже він такий 
в’язкий і дуже вкусний, пахнющий. Тепер то той хліб Фв’язкий і дуже вкусний, пахнющий. Тепер то той хліб 
якийсь невкусний іде вже. В  нас були євреї, і  вони Фякийсь невкусний іде вже. В  нас були євреї, і  вони 
якось робили дрожжі. Правда, то хліб на тісті. Цей саФякось робили дрожжі. Правда, то хліб на тісті. Цей са
мий, шо от я хліб вже в п’єц всунула, вишкрябала тії Фмий, шо от я хліб вже в п’єц всунула, вишкрябала тії 
ночви кругом і зробила такий бухончик, і поставила, Фночви кругом і зробила такий бухончик, і поставила, 
і той хлібець, він такий, така гульочка гарна, підойде, Фі той хлібець, він такий, така гульочка гарна, підойде, 
і  всьо, і  вже до другого тижня, розмочую в  воді теФі  всьо, і  вже до другого тижня, розмочую в  воді те
пленькій, і в хустці, розчиняєцця в ній. Хліб пекли на Фпленькій, і в хустці, розчиняєцця в ній. Хліб пекли на 
черені, оце на дні, чисто вимітали, хліб пекли просто Фчерені, оце на дні, чисто вимітали, хліб пекли просто 
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тоді саджаєцця вже. На шість хлібин [замішувала]. Етоді саджаєцця вже. На шість хлібин [замішувала]. 
Вийшов. І я була, я від кінця цего самого села, вони з ЕВийшов. І я була, я від кінця цего самого села, вони з 
того кінця, а ми жиєм вот, коло другого, я ще була там Етого кінця, а ми жиєм вот, коло другого, я ще була там 
ланковою, приношу хліба того на роботу, баби старі Еланковою, приношу хліба того на роботу, баби старі 
та й дивляцця, лупают: «О, з тебе будеЕта й дивляцця, лупают: «О, з тебе буде
кай!». [З якого тіста пекли хліб?] Там розчиняне було Екай!». [З якого тіста пекли хліб?] Там розчиняне було 
то все. І то ж всьо з житної муки, то дуже він такий Ето все. І то ж всьо з житної муки, то дуже він такий 
в’язкий і дуже вкусний, пахнющий. Тепер то той хліб Ев’язкий і дуже вкусний, пахнющий. Тепер то той хліб 
якийсь невкусний іде вже. В  нас були євреї, і  вони Еякийсь невкусний іде вже. В  нас були євреї, і  вони 
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локом, то з сметаною піджарювали, а то ж м’ясо іщє. 
Найбільше м’ясо. В печі борщ не зажарували. В печі 
борщ варився, все кидалося в горшок зразу, не по 
очєрєді. Сметани тоді не добавляли. [Кидали] мня-
со, квашені буряки. Така же�стянка, перше не було тих 
каструль. Отакі жестянки робили, і там накришують 
бураки, і вони там квасяця, і брали там, кілько треба, 
горнець тої, і так варили, і дуже от тії люди ше, такії 
як я, хтят того борщу, бо, кажуть, найлуччий був борщ. 
[Із квашених буряків?] Угу. Тоже обязатєльно кидали 
[капусту], так як зара’ кидаєця, так і тоді кидали. Ква-
солю кидали, буряк, моркву не всігда, бо могла бути 
морква, могла й не бути, картоплю, та й так, разом 
всьо – нє, тоє проварилося трохи, тії страви, вже шо 
вони мягчє, і накривали такими круже�чками, шо він 
мліє. Теперішні тиї-во люди такого не знают. Вже на-
віть отакі, як я, умирали, дуже хочє того борщу, а хто 
хочєт усьо на плиті, на тих газах тих. Ранок, у два часа 
полізти у п’єц. Він [борщ], як витягнути з п’єца, який 
пахнющий, пахне мясом і яким листочком чі кропом. 
Дуже були добрі. І пісний варили [борщ], такий, шо 
не з мнясом. Варили з грибами. [...] Варили капусняки 
на весілля, похорони. Капусту таку, квашену, тушили. 
Капусняк ріденький, як борщ, кинеш капусти, влляєш 
води та там зажариш, чі з м’ясом. Капусняк – це тіпа 
супа. Борщі варили, їх називали «підчас». От просто 
зараз, вліті. А вмєсто квашених буряків кидали моло-
денькі бурячки, які проривали. Ростуть молоді сіяні 
буряки, проривають ці молодесенькі буряки, миють 
і ріжуть. Ці вже борщі заправлялися сметаною. Вони 
варилися в більшості без мяса, но заправлялися сме-
таною. Кропиву [кидали], варили обикновенні зеле-
ні борщі, ранньою-ранньою весною. Зара’ кропиву 
не можна кидати, тіки тоді, коли появляєця кропива 
молодесенька. Дуже вкусні борщі. [Яка різниця між 
супом і юшкою?] В юшки не кидалася картопля. В су-
пах кидалася картошка. Юшка варилася, то шо тепер 
називаєця «бульйони», то тоді це називалося «юшка». 
Тоді юшку мало хто... Тут риби не бу �ло, обично варя�т 
юшку з риби, но в селі риби не було. Тут нічьо’ не 
робили з рибних страв. Там як куплят коли вжари-
ти рибки, шоби хватило. То село  ж. А  юшку варили 
з курятини, мнясо. А  суп  – це вже картошка кидає-
ця, якась крупа кидаєця (в більшості варили ячмінні 
супи), чі вермішель, чі вже домашнє тісто. То в біль-
шості робили домашні макарони. Хто купляв? Хто 
привози�в таке? Де було? Всьо сво �є було. Мої діти щє 
зараз люблять домашні макарони. Ніхто не хочє оці 
государствєнні. [Як робили макарони?] Отаке тісто, 
набрала стіки там, на стільник того тіста, муки наси-
пала, взяла туди яєць набила, і замісилося тісто. Тісто 
місиця твердо. Даже води дуже мало, тіки в більшос-
ті яєць. Гарне таке. Найбільше ми, на яке то свято, це 
взимі перед постом, ото називаєця «Пущєння», то це 
тут кожному святі було призначено ряд страв. То на те 
Пущєння варилися макарони. Їх дуже багато варили. 
І до нас приходять уже родичі. Домашні ці макарони 
варилися, їх слєгка змазували, а по тому били туди щє 
яйці, запіканку таку робили, з макаронів, добра тоже 
така. На Пущєння, це російська Масляна. Оце пекли 
оці макарони. Всяко було. А от тепер які вже старші 
люди, всі повмирали, щє в нас, може, шість душ є на 
село таких, як я. [...] [Які каші варили?] Всякі: пшоня-
на�, гречана, ячмінна, вівсяна. Багато варили, таке ку-
курудзяне, з часником, бабушка варила з кукурудзя-

ної муки, ну вона не дрібного такого помолу, а грубого 
помолу, били туда яйця, сипали сахар і таке, як хліб, 
пекли, тіки на протвіню, на деку. І потом отак-о якось 
кусочками ми його різали.  [...] Я пекла такий малай. 
Були такі прісні малаї, а то ше й розчиняний. [...] Шо 
ше оригінальне пекли. Це такі з картошкі, варена кар-
тошка, потовчєна, пюре,  – «балабушки» називалися. 
Вони обмакувані в муці, по тому ставили їх тоже на 
деко, вони всі разом пеклися в печі. Зараз ми їх на ско-
вородкє жаримо, а тоді вони пеклися в печі, і отдєль-
но жарилася на сковороді цибуля з салом. І тоді ски-
даюця в каструлю ті всі, такі як катлєти картофєльні, 
посипаюця цею цибулєю і шкварка �ми. І потом ми їмо, 
і щє й в сметану вмочаємо. [...] Варили [рідку пшоняну 
кашу]. На молоці. Так само пшенишну кашу [варили]. 
Вона ше й лучча, вона така, з  молока, чі помащєна, 
чі з молоком. [Чи сіяли гречку?] Ну аякже ж. Варили 
вареники з гречаної ото, жорна такі, в  каждого такі 
маленькі жорна, мелемо його і на муку, і вареники ва-
рили з цеєї муки, а с круп то варили кашу. І тут вара �ть 
гречані го�лубці, в  більшості не рисові, тіки з гречки 
голубці тут, я луччє люблю з гречки. Раніше гречані 
[голубці готували]. До гречки добавляли трошки ва-
реної картошки, бо вона розлітаєця. Кисла [капуста]. 
Головки капусти квасяця, в тій же капусті, шо кваси-
ця, і розробляєм тії кружалочки, і так робим голубці. 
Тут тільки з капусти, з виноградного листя не робили. 
З пшона дуже рідко хто, хто бідний, в більшості пшо-
няні голубці роблять на Житомирщині. [Що таке ма-
малиґа?] Тут називалося «лемішка», тут не називали 
«мамалига». Це з кукурудзяної муки, таке замішане, 
спечєне чі зварене. Це як каша, но не каша. Воно ро-
биця так, як ота крупа, похожа на манку, воно вари �ця 
так, як і манка, сипиця, в казанку вариця, кипить вода 
і туди добавляєш цю муку, сипиш-сипиш, до певної 
густоти, шоб воно ше не зовсім рідке було і не густе, 
і воно ше трошки постоїть, запечеця, і воно таке гус-
те. Туди кидаєця масло. Дід, до діда йдем, а він каже: 
«Я скоре �нько ложку смальцю чі масла, з ринки масла, 
шоб баба не бачіла, шкода, та де таке, шоб з чимось 
сметану їсти». Най Бог бороне, бу�ло трудно. [Як час-
то вживали картоплю?] Кожен день і якшо нема шо. 
У більшості людей тут родилася картопля і в більшос-
ті цю картоплю варили на вечір. На вечерю варили 
картоплю, приносили огірки квашені або капусту. Ну 
хто їв з чим або з кислим молоком їли картоплю. Варе-
ну картоплю, товчену. «Бараболя» називалася. [Скіль-
ки разів на день їли?] Три рази. Зранку, перший обід, 
перше і друге повинно бути. У нас ніяких сніданків не 
було. Обід, обов’язково повинно бути перше і друге. 
Ото зранку перший раз їжа, це повинен бути борщ, 
каша чі щє шо-небудь там таке. А на обід уже вари-
ли таке, то на поле брали варені яйця, жир якийсь чі 
кусочьок відвареного в борщі отого мяса, чі сала яко-
гось відвареного, спечєний якийсь пиріг. А на вечєрю 
в більшості йшла картопля. Хто вдома був, варив ве-
чєрю, хто приходив з поля. 

СТРАВИ З ГРИБІВ Є  всякі гриби: є  підпеньки, 
є мари �мухи, є підберезник. У нас зара’ парк шкільний, 
перше так не було, тепер він підріс, такі ростуть гри-
би тоже, не треба й до ліса йти. Сушили [гриби]. Всіх 
не сушили. В  більшості сушили білі гриби, синяки і 
опеньки. Недалеко тут є таке село, десь за Лісоводами 
Клинове � є, там солили [гриби], а тут не солили. А со-
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Тут тільки з капусти, з виноградного листя не робили. ЕТут тільки з капусти, з виноградного листя не робили. 
З пшона дуже рідко хто, хто бідний, в більшості пшоЕЗ пшона дуже рідко хто, хто бідний, в більшості пшо
няні голубці роблять на Житомирщині. [Що таке маЕняні голубці роблять на Житомирщині. [Що таке ма
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лили оці даже, на вербах вони ростуть, вони жовті. 
Вони пізно восени, ці гриби. Вже їх засолювали на 
зиму. Їх солили в бочці, а  тепер ми кидаєм капусту 
спеціально у бочку і кидаємо тих опеньків, капусту, 
відварені кидаєм. Які добрі, капуста, навіть сиру бе-
реш, і попадаюця тиї гопеньки, така вкуснятина. То то 
вже тепер. 

НАПОЇ Всякі кісілі [варили]. Називалося «ягодянки». 
От які вишні, чєрешні, вже доспіло, туди кладут ва-
рити, підбивают, то така ягодянка. Мукою, розведе-
ною мукою. І кладут си, ніби переварити, воно ніби не 
буде сире таке. Не крохмаль, а обикновенна пшенична 
мука, тоди не бу�ло крохмалю щє навіть. Крохмаль ро-
били, шоб підкрохмалювати більйо. То це терли кар-
тошку і такий крохмаль, ну це рідко робили, в біль-
шості з пшеничної муки. [Як робили крохмаль?] А ото 
ж бараболь натерти, відцідити ту юшку, та юшка по-
стоїт, юшку відолляти, воду відолляти, крохмал ося-
диця, туди води тепленької, і зробиця крохмаль. [Чи 
варили компоти?] Називали «варили сушеню �». Це су-
шені фрукти: грушки сушені, яблука сушені, сливки 
сушені, таке-во. Оце те, шо називалося «узвар». Но 
тут не називалося «узвар» – «сушеня» називалося. Ва-
рили сушеню, то таке варили навіть досить часто, бо 
по тому, взимі навіть робили повідло з оцих відваре-
них фруктів, їх відварували, густо так, відкладували 
і чєрез решето� перетиралося, шоби не було там шку-
рок, нічого, і таке, тіпа повідла, з цих сушених фрук-
тів. Повидло – яблочні, сливкові, з всяких фруктів. [...] 
Робили солод, це як не було де брати дрожжів, то цей 
солод робили для того, шоб горілку гнати. Тоді ж щє 
не було тих цукрів – бураки, ходила я, я мала на полі 
всьо, поле в мене, то наношу бураків. Робим цілий 
день, на плечі собі на вечір та й додому, ніхто не сва-
рився, нічого, і тут дома зваримо тих бураків, ці відсі-
жуєм, ці з бураками. З житньої муки робили солод, за-
правляли отой солодкий відвар буряків. То то «солод» 
називалося. [Додавали] муку, і  воно бродило. Мало 
муки, ну там в більшості жменя, дві жмені, мищенка 
така муки добавлялася туда, воно бродило дві неділі, 
та й горілку гонили. [...] Квас обязатєльно, які свята є, 
то тоже робили. Тепер то вже з цукром, хто там те-
пер вже його робив з тих бураків. То бувало юшку з 
бураків, то квас такий робиця. А теперечки так само, 
кидаєця квас. Тоже трошки ростянеця тісто, воно пе-
реробляє і переціжує мій квас. І добрий квас, і кажуть, 
то найлуччий свій квас. Всьо своє, шо мукичка, там 
кинув. Хто його знає, який там квас той роблят. Най 
луччє було, а тепер вже піде купе того сітра чі там того 
вина якого. Та й так усьо. 

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Чи тримали Ви 
колись корову?] Ну аякже. [Як зберігали молоко, щоб 
воно не скисало?] А погріби є. Таке є, шо кидають жаб, 
і воно холодне, молоко не скислося. Його переганяли 
ми, базар в городку он був, і носили продавати. З вер-
ха банки [збирали сметану]. Були глечіки глиняні, 
цідили молоко в ті глечіки і ставили в погріб. Тоді, 
коли скисалося це молоко, зливалося, сметана зійде, 
а  кисле молоко лишиця. Сир робили, творог, брин-
зу готували. [Як робили сир?] Обикновєнне молоко 
в каструлі і на легкий вогонь, чі в  п’єц, чі на плиту. 
Обично як у печі палилося, то ставили в піч, бо він 
вкусніший, він тоді такий, зверху жовта така, пахне, 
так витяга єго. А  тепер на плиті, я  навіть сама зара’ 

так роблю свіжий творог. [Що робили із сироваткою?] 
Виливали свиням та й хліб пекли, розчиняли на хліб, 
добрий хліб тоже. Саме хліб, ніякого цього здобного 
не робилося з сиворотки, тіки хліб пікся з сиворот-
ки. [...] Млинці – на кислому молоці з сметаною. Шоб 
він був і пахнючій, і  вкусний, то повинен бути верх 
так, шо зливаєш кисле молоко, ніби сметана відійшла, 
а  щє ото «підсметання» називають єго. Ото робиця 
ті млинці з того молока, з підсметанням тим. [...] Ше 
варили, таке називалося «сирватка». Сироватку, з чім 
то, з сметани і муки, і те вот лляють до сметани, муки, 
трошка розбавлят і туда вильют, перекипит, і  така 
сироватка. [Чи додавали сироватку в  борщ?] Чьому 
нє, а от такий молодий борщ, чім ти закислиш єго, от 
шо там кидаєш, щавель, то треба закислити, то ж не 
було томатів таких, як зара’, зара люди самі роблять 
і купляют. Всьо своє робилося. А  сироватку в біль-
шості давали свиням. [...] Є масничка така зроблена, 
довгенький такий бочьоночьок, зверху кришечка, по-
середині дирка, і всередину вкладаєця туди така, воно 
накладаєця на палочку – «колотушка» називаєця, воно 
тоже таке, кружочьок з дирками. Масла такого миску 
таку-во, як коли, якшо гаряча сметана, тепла, то масло 
якшо дуже швидко зробиця, то воно буде з сироват-
кою, буде рідке. Таке ото колись було селянське масло, 
то воно з сироваткою. А якшо робити так, повільно, 
масло, і не дуже гаряча, і не тепла сметана, то тоді мас-
ло буде то шо нада. Маслянку тоже свиням давали, із 
його вже нічього не буде. А взагалі-то пити можна її, 
ту маслянку. Якшо свіжа сметана, то її можна попити, 
вона навіть така, вкусна. [...] [Спочатку свиней смали-
ли чи здирали шкіру?] Зразу здирали шкіру. Було таке 
в нашій державі, шо не можна було вбивати тварин, 
треба було обізатєльно здавати шкіру. Тоді свині різа-
ли, підвішували єго і шкіру знімали, з свині знімали 
ту шкіру, кудись здавали, приймали десь. [...] Смали-
ти іщє ж не можна було, то вже тоді в льоху смалили, 
шоби ніхто не бачів, ніхто не чув, шкіру здеруть і вже 
на базар везуть без цеї шкіри. По-разному смаля �ть. 
Зразу самалили з соломою так. Палять солому, воно 
вигарує, потом зошкрабуют тоє всьо. Це багато пра-
ці, а тепер би так ніхто не робив. Паяльними лампами 
тепер смалять свині, тепер люди не такії. Вона чорна 
зробит, а потом помили водою, чістенько пошкребли 
і всьо. Ми своє мясо в більшості продавали, полови-
ну продавали, а тоди тушонку самі, в банки складали 
півлітрові, на деку в п’єц всували, тоже напалили і по-
закривали. А щє тоді, як не було ні кришок, ні банок, 
то просто мясо тушили, пекли і в відро чі в горшкі 
такі глиняні, мясо, і  заливали жиром. І воно стояло. 
Бо робили, і тре’ шось їсти, як хто робив тяжко. Сало 
таке солили і вішали на горищє, ну воно було жовте і 
все-таки воно мало запах. Я помню, бабушка казала, 
шо вони його їли, я  таке не їла, бо я взагалі сала не їла 
ніколи. А ми на гору, там в мішочьок, в якусь торбу і 
добре солили, дуже солили. Мій тато різав по селі, ми 
все свіже мали. Він за день троє свиней заріже. Робили 
[ковбаси], самі в п’є�цу. В началі робили такі, звичайні, 
різали мясо ножем – кусочками, не було тих-во маши-
нок, мясорубок не було, то різали руками мясо, сало і 
заправляли, ці ковбаси начиняли. І так по тому кров’ю 
їх мазали, ці ковбаси, сушили на сонці і в печі пекли. 
Піч напалив і всунув, вибрав всьо тоє, вогню, воно в 
жарові тим, закрили затулом, виходят ковбаси такі. 
А  потом почали в бочках коптити. Коли появилися 
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така муки добавлялася туда, воно бродило дві неділі, Ітака муки добавлялася туда, воно бродило дві неділі, 
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реробляє і переціжує мій квас. І добрий квас, і кажуть, Іреробляє і переціжує мій квас. І добрий квас, і кажуть, 
то найлуччий свій квас. Всьо своє, шо мукичка, там Іто найлуччий свій квас. Всьо своє, шо мукичка, там 
кинув. Хто його знає, який там квас той роблят. Най Ікинув. Хто його знає, який там квас той роблят. Най 
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накладаєця на палочку – «колотушка» називаєця, воно Енакладаєця на палочку – «колотушка» називаєця, воно Етоже таке, кружочьок з дирками. Масла такого миску Етоже таке, кружочьок з дирками. Масла такого миску 
таку-во, як коли, якшо гаряча сметана, тепла, то масло Етаку-во, як коли, якшо гаряча сметана, тепла, то масло 
якшо дуже швидко зробиця, то воно буде з сироватЕякшо дуже швидко зробиця, то воно буде з сироват
кою, буде рідке. Таке ото колись було селянське масло, Екою, буде рідке. Таке ото колись було селянське масло, 
то воно з сироваткою. А якшо робити так, повільно, Ето воно з сироваткою. А якшо робити так, повільно, 
масло, і не дуже гаряча, і не тепла сметана, то тоді масЕмасло, і не дуже гаряча, і не тепла сметана, то тоді мас
ло буде то шо нада. Маслянку тоже свиням давали, із Ело буде то шо нада. Маслянку тоже свиням давали, із 
його вже нічього не буде. А взагалі-то пити можна її, Ейого вже нічього не буде. А взагалі-то пити можна її, 
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мясорубки, почали мясо на цих грубих ножах, в мясо-
рубках перекручувати, так само кишки начиняти, но 
вже кров’ю не мазали, а їх вішали в ці бочки, на такі 
палки і там коптили, і палилося, шоб вогонь, нагорав 
вогонь, і вони в теплі в цьому пеклися. Кров’янки весь 
час робили, в печі пекли кров’янки – із крові і греча-
ної крупи. [Що робили зі шлунком?] Тут називаєця 
воно «мацьок». Пекли мацьок. То відварювали з голо-
ви мясо і туди закидають, в той шлунок, і  то варять 
єго, і під ґніт, охолоджують і по тому ріжуть єго. А ше 
по-другому, а ше друге робили, це той самий мацьок, 
тільки туди як запіканку робили, варили макарони і 
туди тоже добавляли всяких шкварків, такі-во обріз-
ки мяса, які там лишалися, в ті макарони. Таке, як за-
піканка. В тому мацьоку макарони пеклися. [...] Зати-
рали [борщ], затовкали салом. Товкли сало з цибулєю 
і так заправляли борщ, в печі так, а вже коли в плиті 
варили, то тоді вже зажарували. В макітрі, кинули ци-
булі туда і нарізали кусочками сала, перетерли і від-
разу в борщ, і всьо.

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Зяньківці
Записала Ю. Буйських 23 червня 2013 р. у с. Зяньківці  

Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  
від Ковальчук Євдокії Захарівни, 1919 р. н.,  

та Ляміної (Ковальчук) Катерини Степанівни, 1939 р. н.

ХЛІБ Пекла хліб. Якось там давали зерно, мололи. Роз-
чиняю, діжка була така спиціально для хліба, дирив-
ляна діжка. Пєчу палю вже, пєчу горит. Пєчу – такий 
пєч. [Чи тісто замішували на дріжджах?] Оставляли 
оцю закваску з попереднього хліба. І на цему тісті по-
тім  – дрожжів не було же, це було дорого, то брали 
тісто. Розчиняю, а потом другий раз розчиняю, і воно 
сходе, підходе. Вимішую, воно знов підходе, кладу в 
форми, в  формах підходе. Як він підийде, то він та-
кий, в общім, добрій дуже вже, а як не підийде, то буде 
рідкий такий.

с. Новосілка
Записав М. Бех 23 червня 2013 р.  

у с. Новосілка Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  
від Савчук Раїси Марківни, 1935 р. н.,  

родом із с. Літки Деражнянського р-ну 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ У нас ліс туто недалеко, гриби є зби-
раємо, оце вчора пішов [син] назбирав грибів. Є білий 
гриб, є простий гриб, є бабка, є ришитнячок, є синя-
чок, є підосичник – оце всі гриби. [Як готують гриби?] 
Покришила, відварила і на пательню, нажарила на 
сковородку. Сушим гриби. А гупеньки як почнут, то і 
накрутим, і намаринуєм, і насушим яких хоч. [...] [Де 
зберігають картоплю та інші овочі?] В погрібах, в кож-
ного погріб такий здоровий. От тут в них під сараєм і 
в мене під сараєм, а є такі, шо зверха погріб [...] В ка-
дубах, отакі-во кадуби здорові, по дванацять відер, по 
десять відер, там квасили капусту, говірки, і так збе-
рігалося  це. Отакі-во пластінки, гобруч їден, гобруч 
другий, і такий «кадуб» казали – бочка. [...] Колись оце 
ягоди, вже вишні зародили, то в нас такий був бутель, 
на штири відри бутель, ось заре’ ці-во карністри, кар-

ністер такий був, новенький карністер всередині та-
кий червоний лужаний і зверха біленький, от ми у той 
карністер накидали ягід, нарвали вишень, накидали, 
засипали сахаром, воно простояло, виграло – от тобі 
вишняк. Вишняк вип’єм, ягід натрусим, сахаром поси-
пем – їмо. І сушили – сушили вишні, черешні сушили, 
оце мама палить [у] п’єцу, вже випалила, вже на деко 
застилили, насипали і вже в п’єц, і те ниньки, завтра, 
післязавтра – і вони вже сухі, і вже [в] торбинку зіси-
пали, вже мають. А закрутки не було, за те й ніхто не 
знав. Вже, певне, зо двацать або й зо трицать років, як 
вже ця закрутка є. [Чи квасили червоний буряк?] Да, 
всьо времня на борщ квасили. [...] [Які зернові культу-
ри сіяли в себе на городі?] Жито сіяли, кукурузу сади-
ли. Де зберігали – в мішках, а там як звітти-во латочку 
посієш, то там яко його півкопу чи копу змолотиш, то 
там, може, намолотиш того мішок жита, а ше й, може, 
не намолотиш.  [...] Тримали свині і худобу тримали: 
бики, вівці. Хто міг, то тримав. [Як зберігали м’ясо й 
сало, коли не було холодильників?] Заколола свиню – 
посолила сало, торбина чи мішечок і кусок такий-во... 
Розрізала, посолила, в  мішок наскладала і винесла 
на гору повішала, а  воно зимою замерзло, і  таке до-
станеш – добре. Мнясо складали в бодні, називалася 
«бодня»  – діжка. То в ту бодню тоже складали мня-
со це-во всьо, а вже цю мнякоть, шо це й шинка, то-
во мнякоть то це обрізали, шинку  – часник, перець 
і це розтирали, і вже ти її намочиш, на їден день по-
штурхаєш, перевернула на їден день, на другий день, 
з тиждень помокла, тоді виймаєш, ґрисом обсипала і 
вішаєш в комін. Ґрис – відходи, от мелєця мука, а це 
відходи, в нас кажуть «ґрис». І цим ґрисом обсипало-
ся, і віровку, а комін такий-во здоровий на горі, і під-
вішалося, палиця [в] п’єцу, і вона закоптиця, тепер ми 
шашлики печем на вогні, а то закоптиця, то таке до-
бре, як ковбаса. Це вріжеш кусок тої шинки та так на-
їсися, вона випечеця в тому димові. Отаке було, таке 
зберігання. А то сало ше, як зимою, то воно замерзне, 
а як тако-во жара, то воно там аж топиця на горі, зді-
ймеш той кусок сала, як зажарувати, воно таке жовте, 
але мусіли бути й таке, ніхто не складав ні в банки, ні 
[в] шо, тепер і в банки, а колись не було понятія. [Як 
зберігали молоко?] А молоко збирали, мали глечики 
глиняни, в мене ше, певне, зо двацать є тих глечиків на 
горі, ну я в банки тепер збираю, в глечики наливалося, 
в  глечиках стояло, сметанку збирали, робили масло, 
а сир видигрівали, от тобі всьо. Збирали сметану, це 
відігрівали, а то з сметани били масло. В п’єцу палити, 
пропалилося, жар відгорнула, а туди в глечик повсу-
вала, яких постояло півтора часа чи два, всьо, відігрів-
ся сир та такий вижаний, шо аж ну пахне. А потім вже 
шили такі ворки, отаке от рівненько, а складалося [по-
лотно навпіл] тако-го, і воно шилося отути тоненько 
[з однієї сторони зашивали], а це сюди ворочок [три-
кутник], сир відкидали, підвішували, і він стікав.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Пили сировотку, варили. Це 
сировотка, то ше виб’єш там яйце і підбиєш мукички, 
і всьо, ше зварили таку. Я то все варила не з сировот-
ки, а тако кисле молоко, от кифір, взяла кифір, він собі 
кипить, а  тоді вибила зо дві яйці, муки підбила і це 
таке, то така сировотка, таке їдення було замість бор-
щу. [...] Зелений борщ варили тако: шо от маєш, вису-
шила сухарів з хліба – ложи ці сухарі, закип’ятиш гуки 
і ці сухарі наляєш, ці сухарі постоять два дні, три дні, 
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і це розтирали, і вже ти її намочиш, на їден день поФі це розтирали, і вже ти її намочиш, на їден день по
штурхаєш, перевернула на їден день, на другий день, Фштурхаєш, перевернула на їден день, на другий день, 
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відходи, в нас кажуть «ґрис». І цим ґрисом обсипалоФвідходи, в нас кажуть «ґрис». І цим ґрисом обсипало
ся, і віровку, а комін такий-во здоровий на горі, і підФся, і віровку, а комін такий-во здоровий на горі, і під
вішалося, палиця [в] п’єцу, і вона закоптиця, тепер ми Фвішалося, палиця [в] п’єцу, і вона закоптиця, тепер ми 
шашлики печем на вогні, а то закоптиця, то таке доФшашлики печем на вогні, а то закоптиця, то таке до
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бики, вівці. Хто міг, то тримав. [Як зберігали м’ясо й 
сало, коли не було холодильників?] Заколола свиню – 
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сало, коли не було холодильників?] Заколола свиню – 
посолила сало, торбина чи мішечок і кусок такий-во... Епосолила сало, торбина чи мішечок і кусок такий-во... 
Розрізала, посолила, в  мішок наскладала і винесла ЕРозрізала, посолила, в  мішок наскладала і винесла Ена гору повішала, а  воно зимою замерзло, і  таке доЕна гору повішала, а  воно зимою замерзло, і  таке до
станеш – добре. Мнясо складали в бодні, називалася Естанеш – добре. Мнясо складали в бодні, називалася 
«бодня»  – діжка. То в ту бодню тоже складали мняЕ«бодня»  – діжка. То в ту бодню тоже складали мня
со це-во всьо, а вже цю мнякоть, шо це й шинка, то-Есо це-во всьо, а вже цю мнякоть, шо це й шинка, то-
во мнякоть то це обрізали, шинку  – часник, перець Ево мнякоть то це обрізали, шинку  – часник, перець 
і це розтирали, і вже ти її намочиш, на їден день поЕі це розтирали, і вже ти її намочиш, на їден день по
штурхаєш, перевернула на їден день, на другий день, Ештурхаєш, перевернула на їден день, на другий день, 
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прокиснуть, от і маєш заправити чим борщ. А пішла 
чи кропивки назбирала, закришила, і  петрушка чи 
там кріп, цибулька, а  ше така була в лісі пшеничка, 
ми ходили збирати, оце закришували борщ – це був 
зелений борщ, саме більше закришували кропивою. 
А яйце – хто підбивав, а хто варене кришив. [Як го-
тують червоний борщ?] Червоний [борщ] – з бурака, 
квашений буряк був і всьо. А заре’ хто як хоче. Тепер 
є та заправа – купит і варит. Це оце нагобирала бура-
ка, нарізала тими кусочками, склала в банку, наляла 
водою, він собі стоїть три дні, навіть тижні стоїть на 
теплу, вигрів, і покушала кисленький, от виймаю бу-
рачок, покришила бурачок, а потим ше, як кипит, до-
ляла цеї юшечки, і тобі борщ. Фасолька, бараболька, 
капусточка, кусочок м’яса кинеш. Затирали [борщ]: 
оце жарила сало, шкварочки і в макітру, і ше цибульки 
вкришила, і ше всипала перцю, солі, макогоном роз-
терла і виляла туда, от тобі це затерла. Затирали так 
борщ, а цим салом, шо тамо виси[ть] на горі, старень-
ким цим салом затреш  – такий пахнющий добрий. 
[Чи додавали до борщу помідори?] Помидорів у війну 
ніхто навіть не знав, [зараз] добавляють. Зажарка ро-
биця, помидорку стерла на тертоці.  [...] [Як готують 
затірку?] Замісила трошки тіста, розкачала отакий-во 
коржичок, і там кипит бараболька, щипанці, нащипа-
ла  – кинула, і  тобі затірка. Оце ці самі галушки. Шо 
затірка, шо галушки. Хтось казав «галушки», хтось 
казав «затірка». І галушки тако варилися, як нам ка-
зали: гречана мука (мололи гречку), місили і робили 
тоже такі галушечки, то це в нас казали на них «пизи», 
це ниньки каже «пизів наварила да гречаників».  [...] 
Холодне, варили холодець, капусту тушили, ковба-
су робили. Ковбасу пекли в печі, тепер вже коптят 
всьо, а  то в печі пекли.  [...] [Які ще рідкі страви ва-
рять?] Капусняк варать – це з капусти, кисла капуста, 
бараболя і капуста, і там тоже піджарюють. Оце тобі 
капусняк. Росольнік варили з гоїрка, тоже фасолька і 
гоїрочок, і бараболька, зажарюють. Це тобі росольнік. 
Супи варять і дониньки: і гречаний, і рисовий. А кар-
тошка і варена, і жарена, і печена, яка хоч. [Що таке 
юшка?] Це цей суп. Це ми кажем «юшка», той каже 
«юка», той каже «суп». [...] Була кваша, якусь квасили 
квашу – це кислиці, грушки сушені, кислиці запару-
вали, і це була кваша – казали «кваша». Яблука суше-
ні і грушки сушені – оце була кваша. [Що готували з 
кукурудзяного борошна?] Готували лемішку, варили 
лемішку кукурузяну і маторжаники пекли. Оце взяла 
молочка трошки і цеї мукички розколотила, всипала 
трошки солі, підсолодила сахарцем і на дечко, помас-
тила там голивкою і на те дечко виляла, і ці маторжа-
ники всунула, вони печуця, а тоді виняла і собі порі-
зала – отакі маторжаники були. А лемішка – це така, 
«мамалига» ми казали, кукурузяна мука, от поставила 
там собі в кастрюльку, колись в горщечка  – горшки 
були ці глиняни, от ми в той горщик, вода кипит, взя-
ла в той горщик всипала трошки солі, всипала трош-
ки соди і сипеш муку, цею мукою сипеця і колотиця, 
і колотиш – вже така насипала, шо вона густа, вже не 
можеш розмішати, топіро ту лемішку в п’єц всуну-
ла, і вона випечеця, аж вилізе з того горшка, аж тако 
набік та така пухка, та така добра, посипала сиром, 
хочеш – спражила собі молока до лемішки, схотіла – 
зварила сливок до них. [...] Коржі пекли, оце замісила 
собі корж, з борошна пшеничного спекла корж і вже 
собі чи сливок зварила, нащипала того коржа, налу-

пала сливків, розмішала корж з сливками, маку втер-
ла, корж вже з маком, молока скип’ятила, вже й корж 
з молоком. [Чи готували пшоняну кашу?] Варили всьо 
врем’я, на молоко засипали густу кашу, випікали, отак 
засипала, всунула в п’єц, вона випеклася та така густа. 
Каші кинула, молока наляла – таке заїдєніє, шо й ну. 
І рідка була [пшоняна каша], молоко кипит, насипала 
пшона. Варили [куліш]. [Які ще каші готували?] Вари-
ли і ячмінну, і гречану, і яку хоч. [...] Голубці готують 
від здавен-здавен. Голубці готували отако: відварува-
ли пшоно, кришили туди цибульку, морковку, ліпили 
пшоно, листочки ліпили, складали там в каструльку 
чи в горщик, кип’ятит вода і наливали, вони собі ки-
плять, тепер тушат, а колись ми варили, зварилися – 
виймали, накладали, різала сало такими гарними ку-
сочками, жарила ці шкварки, набрала голубців, наля-
ла жиру, підкинула зверха, наклала таки-во шкварок, 
голубець і шкварка. А тепер не так, тепер уже тушат ці 
голубці. З рисом [голубці], колись не було рису, колись 
всьо пшоно було, а тепер навіть ніхто з пшоном не ва-
рит. [Для голубців використовували тільки капустяне 
листя?] В нас всьо листя з капусти. В нас були армяни, 
то вони з бурачиння, з бурака, з тих листочків, то вони 
квасили це бурачиння. Такі патички, таке понаквасю-
вали, тут моя сусіда каже: «Ви шоби покушали. Я на-
віть не думала, шо воно таке добре, бурачиння». Таке 
як ми гогірок кислий, так само вони бурачиння.  [...] 
Млинці печемо, які хоч. І  такі колись пекли млинці, 
шо от маєш пекти хліб так, от ти ше хліба не замісила, 
оцеї розчинки надібрала, мисочку надібрала собі ве-
личеньку, тоді ще підсипаєш муки, підколочуєш, і ро-
биця таке густеньке, печеш блинці. А є такі блинці, шо 
на соді пеклися, шо мука, соди, на молоці тоже такі, 
є пончики, є дерену, які хоч то печем. А це блинці по-
винні все на Святий вечір бути. [...] [Чи варять у вас 
вареники?] Аякже, щонеділі. З  сиром, з  барабольою, 
з капустою, з чим хоч, з ягідьми варем. Вареники що-
неділі є. [Вареники варять великі чи маленькі?] Хто як 
хоче. Я собі середні варю, такі гарненьки шоб. А ко-
лись мій синок поїхав туди на родіну жінки, чи це в 
Черкасах, по-моєму, шо в Черкаси поїхав, там ті варе-
ники варат, а він каже: «Мамо, я не бачив, як там вони 
ліпили, але питає бабушка: “Толік, тобі скіки тих варе-
ників?”. А я знаю скіки казат: “Кидайте з п’ятнацять”. 
Думаю, я  з’їм. Мамо, як вони принесли ті вареники, 
а я їдного не можу з’їсти, вони не кажуть “вареники”, 
ну пироги-пироги, мамо, я  насилу той єден вареник 
з’їв». [...] Картоплю всьо врем’я їдять і варану, і жара-
ну, і яку хочеш, і печену. 

СТРАВИ З РИБИ В  нас рибу ше й ниньки ловлять, до 
це-во в нас річка там єсть, синок так ловить рибу і на 
тараньку, і  на жарку, і  шо хоч, вудочки має і має ту 
фатуку. [...] Рибу тако ми почистим, випустим гутробу 
і туди трошки солі, і складем, і засипем солі, вона по-
стоїть два дні, три дні, тоді Ванька підвішує на горищі, 
таранька така. 

НАПОЇ Кисіль варить смотра з чого. Колись варили 
люди старі кисіль, то це одбирався буряк, натешеця 
дрібненько бурака і наквасиця його, і тоді варили цей 
кисіль. Ше підбивали, як є печеш хліб, – розчина, цеї 
брали кислої розчини і цей буряк, варили такий ки-
сіль, це так, як замісь борща, замісь росольніку і за-
місь капусняку. А  кисілі ці варат, то я тобі скажу, із 
вишень, із черешень, із клубніки, то такі варат кисілі. 
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Супи варять і дониньки: і гречаний, і рисовий. А кар
тошка і варена, і жарена, і печена, яка хоч. [Що таке Ітошка і варена, і жарена, і печена, яка хоч. [Що таке 
юшка?] Це цей суп. Це ми кажем «юшка», той каже Іюшка?] Це цей суп. Це ми кажем «юшка», той каже 
«юка», той каже «суп». [...] Була кваша, якусь квасили І«юка», той каже «суп». [...] Була кваша, якусь квасили 
квашу – це кислиці, грушки сушені, кислиці запаруІквашу – це кислиці, грушки сушені, кислиці запару
вали, і це була кваша – казали «кваша». Яблука сушеІвали, і це була кваша – казали «кваша». Яблука суше
ні і грушки сушені – оце була кваша. [Що готували з Іні і грушки сушені – оце була кваша. [Що готували з 
кукурудзяного борошна?] Готували лемішку, варили Ікукурудзяного борошна?] Готували лемішку, варили 
лемішку кукурузяну і маторжаники пекли. Оце взяла Ілемішку кукурузяну і маторжаники пекли. Оце взяла 
молочка трошки і цеї мукички розколотила, всипала Імолочка трошки і цеї мукички розколотила, всипала 
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М
су робили. Ковбасу пекли в печі, тепер вже коптят 
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М
бараболя і капуста, і там тоже піджарюють. Оце тобі 
капусняк. Росольнік варили з гоїрка, тоже фасолька і Мкапусняк. Росольнік варили з гоїрка, тоже фасолька і 
гоїрочок, і бараболька, зажарюють. Це тобі росольнік. Мгоїрочок, і бараболька, зажарюють. Це тобі росольнік. 
Супи варять і дониньки: і гречаний, і рисовий. А карМСупи варять і дониньки: і гречаний, і рисовий. А кар-М-
тошка і варена, і жарена, і печена, яка хоч. [Що таке Мтошка і варена, і жарена, і печена, яка хоч. [Що таке 
юшка?] Це цей суп. Це ми кажем «юшка», той каже Мюшка?] Це цей суп. Це ми кажем «юшка», той каже 
«юка», той каже «суп». [...] Була кваша, якусь квасили М«юка», той каже «суп». [...] Була кваша, якусь квасили 
квашу – це кислиці, грушки сушені, кислиці запаруМквашу – це кислиці, грушки сушені, кислиці запару
вали, і це була кваша – казали «кваша». Яблука сушеМвали, і це була кваша – казали «кваша». Яблука суше
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Ф
затірка, шо галушки. Хтось казав «галушки», хтось 
казав «затірка». І галушки тако варилися, як нам ка Фказав «затірка». І галушки тако варилися, як нам ка- Ф-
зали: гречана мука (мололи гречку), місили і робили Фзали: гречана мука (мололи гречку), місили і робили 
тоже такі галушечки, то це в нас казали на них «пизи», Фтоже такі галушечки, то це в нас казали на них «пизи», 
це ниньки каже «пизів наварила да гречаників».  [...] Фце ниньки каже «пизів наварила да гречаників».  [...] 
Холодне, варили холодець, капусту тушили, ковба ФХолодне, варили холодець, капусту тушили, ковба- Ф-
су робили. Ковбасу пекли в печі, тепер вже коптят Фсу робили. Ковбасу пекли в печі, тепер вже коптят Ф
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віть не думала, шо воно таке добре, бурачиння». Таке 
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віть не думала, шо воно таке добре, бурачиння». Таке 
як ми гогірок кислий, так само вони бурачиння.  [...] 
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як ми гогірок кислий, так само вони бурачиння.  [...] 
Млинці печемо, які хоч. І  такі колись пекли млинці, ФМлинці печемо, які хоч. І  такі колись пекли млинці, 
шо от маєш пекти хліб так, от ти ше хліба не замісила, Фшо от маєш пекти хліб так, от ти ше хліба не замісила, 
оцеї розчинки надібрала, мисочку надібрала собі веФоцеї розчинки надібрала, мисочку надібрала собі ве
личеньку, тоді ще підсипаєш муки, підколочуєш, і роФличеньку, тоді ще підсипаєш муки, підколочуєш, і ро
биця таке густеньке, печеш блинці. А є такі блинці, шо Фбиця таке густеньке, печеш блинці. А є такі блинці, шо 
на соді пеклися, шо мука, соди, на молоці тоже такі, Фна соді пеклися, шо мука, соди, на молоці тоже такі, 
є пончики, є дерену, які хоч то печем. А це блинці поФє пончики, є дерену, які хоч то печем. А це блинці по
винні все на Святий вечір бути. [...] [Чи варять у вас Фвинні все на Святий вечір бути. [...] [Чи варять у вас 
вареники?] Аякже, щонеділі. З  сиром, з  барабольою, Фвареники?] Аякже, щонеділі. З  сиром, з  барабольою, 
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голубці. З рисом [голубці], колись не було рису, колись 
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голубці. З рисом [голубці], колись не було рису, колись 
всьо пшоно було, а тепер навіть ніхто з пшоном не ва
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всьо пшоно було, а тепер навіть ніхто з пшоном не ва
рит. [Для голубців використовували тільки капустяне Ерит. [Для голубців використовували тільки капустяне 
листя?] В нас всьо листя з капусти. В нас були армяни, Елистя?] В нас всьо листя з капусти. В нас були армяни, Ето вони з бурачиння, з бурака, з тих листочків, то вони Ето вони з бурачиння, з бурака, з тих листочків, то вони 
квасили це бурачиння. Такі патички, таке понаквасюЕквасили це бурачиння. Такі патички, таке понаквасю
вали, тут моя сусіда каже: «Ви шоби покушали. Я наЕвали, тут моя сусіда каже: «Ви шоби покушали. Я на
віть не думала, шо воно таке добре, бурачиння». Таке Евіть не думала, шо воно таке добре, бурачиння». Таке 
як ми гогірок кислий, так само вони бурачиння.  [...] Еяк ми гогірок кислий, так само вони бурачиння.  [...] 
Млинці печемо, які хоч. І  такі колись пекли млинці, ЕМлинці печемо, які хоч. І  такі колись пекли млинці, 
шо от маєш пекти хліб так, от ти ше хліба не замісила, Ешо от маєш пекти хліб так, от ти ше хліба не замісила, 
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І крохмаль дають. Робили з бараболі [крохмаль]: на-
терла бараболі, вперед гобібрала бараболю, тоді на 
тертоці натерла барабольки, тоді вляла води, проціди-
ла її чи на сито, чи на марлю, виляла і цей собі здуши-
ла, це жваковиння викинула там чи курам, чи свині, 
а це воно на дні сілося, воду зляла, а на дні крохмаль. 
[Чи робили кисіль з овса?] Нє. Овес тіки сипали, як 
оце-во квасили квасину. Квасину квасили, яблука, то 
сипали жито і говес. Як яблучка квасили, то тоже в 
бочці, сипали туди жито і овес, то це квасили яблу-
ка, грушки квасили. [...] [Чи варять кисіль на весілля?] 
Кисіль подають в нас дониньки, подают такий, шо 
в тарілках, заливний кисіль, подают в стаканчиках, 
окремо в кожному стаканчику. [Кисіль називали] «ви-
шибало». [...] [Чи робили квас?] Робили, кладут кис-
лиці і в кислиці кидали трошки дрождів, він виграє, 
і тобі квас такий, аж за язик щипає. [...] Наливки були 
які хоч, колись всьо наливки робили, бо цеї закрутки 
не понімали, а всьо наливка – насипали ягід, всипали 
цукру, і  тобі налівка була. Ше вляєш туди з бутилку 
горілки – «вишняк» казали. [...] Горілку гонили, це от 
моя сестра віддавалася, сестра моя з двацать п’ятого 
року [1925  р.  н.], а  віддавалася в сорок трейтім році 
[1943 р.], то такого не було, сахару не було, мілясу не 
було, то батько намочить це зерно, воно приросте, то 
така ця горілка – спірт був, не горілка, а спирт. Бара-
чанка така некудишня була, а потим вже появилася зо 
сахарю тоже вже добра. 

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Яку ковбасу пе-
кли?] Цю тоненьку, шо заре’, то пекли в печі ковбаси. 
[Що робили із крові?] Казали в нас «кишка» – кишка 
з кровлєю, з крупами, гречані крупи і кров наливали 
[в] цю грубу кишку, це груба кишка. Я навіт і кишку 
уже пекла, та як все свиню заколеш, то все кишка була. 
Була ковбаса і була кишка, і так тепер тоже.

ХЛІБ Пекли всьо времня хліб. В селі хліб пекли, то й не 
було цих дрождів, то це тако вже розчиниш, спечеш то 
все, хліб виробила, засадила, а то все тіста кусок трош-
ки лишали, шоб на другий раз розквасити, а тепер вже 
дрожді є, тепер вже дрожді вкинула, дрожді розколоти-
ла, розчинила той хліб, і печеця. Всьо времня залишали 
[трохи тіста], щотижня пікся, оце, допустім, я в суботу 
печу хліб, всьо, через тиждень я собі в баночку склала, 
тісто закрила, і воно собі в баночці, вже мені треба хліб 
пекти, я  виняла його, нагріла води чи сировотки цеї 
самої відігріла, на сировотці розчиняли, тіста розчи-
нила, воно викисло до ранку, рано замісила, виробила, 
спекла хліб. [У який день зазвичай пекли хліб?] Коли 
кому виходить, я все пекла в суботу, часом вийде чи в 
середу, чи [у] вівторок, як коли виходило. Форми такі 
круглі, форми з зубчиками, всьо накидав, такий гарний 
той хліб. Як не було формів, пекли на черені, от лопата 
деревляна, ше десь в мене є лопата деревляна і коцюба, 
в п’єцу вже коцюбою вигорнула той жар, всьо – лопата, 
на лопату посипала мукички, взяла хлібчик вироби-
ла, на лопату поклала і «шур» в п’єц, і знов виробила, 
і «шур» в п’єц. [Як визначали, що піч уже напалена й 
можна саджати хліб?] Нагріця, то дивися, який там 
черінь, ше од напалила [в] п’єцу, шоб мені хліб не під-
горів, взяла жменьку солі кинула, то «в-ши-ш»  – ага, 
він ще дуже гарачий, ше трошки почекала, всьо, а тоді 
садила. А часи собі дивилася, от, допустім, я всадила в 
деветь годин, півтора часа хліб печеця, всьо, і вже ви-
няв, і він готовий. [...] На пательні підпалок – це казали 

«підпалок треба ша спекти». Скоренько той підпалок, 
сюди-туди перекинула, спекла і вже того супу чи юшки 
наварила, вже так тим підпалком затираєш. [...] Пироги 
пекли – з капустою, з сиром і з кропом, з сиром, із кар-
тошкою, з ягодями, з сливками.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ В нас 
дівчата гадали на Андрея. Тринацятого грудня Ан-
дрея, то ми гадали, ми ходили до річки чи кирниці, ви-
няла відро води, от набрала я в рот води і несу до хати, 
а [в]хаті там мукичка є, і виляли, нас ходило багатень-
ко дівчат, шось з вісім, і це кожна принесла, потім це 
тісто замісили, наробили галушечок, ці галушечки 
спекли. Приводили хлопці собаку: чию галушку хучче 
возьме, то та хучче віддасця. Пекли такий корж, оце 
носили писком воду, в  стелі там прибивали гвоздя, 
корж вішали високо. От ми скачем до того коржа, під-
скочила  – вкусила, підскочила  – вкусила. Той корж 
приносила я додому, ввечері ше йшла наломала собі 
патичків чи з вишні, чи з чого, наляла в миску води, 
поставила ці патички, от зробила я собі місточок, 
ложу під цю миску цей корж, шо я вкусила, і ложу свій 
гребушок, і  це всьо, і  лягаю спати. От шо мені при-
сниця, хто мене буде вести через цей місток. [...] Кутю 
ми варимо все з пшениці. Така-во ступка, насипали 
туди пшенички, було тако товчеш – висипала на ре-
шето, висіяла, всипала – знов товчеш, цю шолуху ти 
гоптовчеш, а тоді вариш кутю. Перше туто в нас млин 
був петльований, то він гобробить, ти підеш возьмеш 
тої куті і вари, кики хоч. Кутю в нас варат на Рожество. 
І на Варвари варимо кутю, от свято є Варвари сімна-
цятого грудня. [Чи варять кутю на Йордана?] Це пер-
ший Святий вечір  – шостого січня, а  вісімнацятого 
січня – другий Святий вечір, варат тоже. Тоже щита-
єця Голодна кутя. [...] Вкидаєм туда [в кутю] і хальву, 
і цукерки, і мед. 

ПОМИНКИ [Чи готують на похорон коливо?] В нас го-
тують не на похорон, а на деветь день, на сорок день 
і на роковини – це коливо щитаєця, не кутя, а коли-
во. Це [на]самперед сідають за стіл, то співали «Отче 
наш», покушали коливо, а тоді сідають гобідати. [Які 
страви готували на поминки?] Всьо  є, шо рихтуєця. 
Борщ обезатєльно, це [на]самперед покушали колива 
і з’їли борщу, а тоді їдять всі страви. Хто може – вип’є 
вина, хто може – вип’є горілки, хто може – води. Тоді 
їдят холодне. Шо подают, то їдят.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Пампушки це печуця на Спаса. Береця капустяне 
листя, розчиняєця і виробляєця на листочки, тепер то 
печем на дечка, а листочки всуваюця, це на капустя-
ному листі пампушки. На Спаса треця мак.

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.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Восени сорок сьомого року 
[1947 р.] весілля було маминої сестри дочки, а це ко-
лись закон був  – коровай спечи. Був весільний цей 
калач. Кажу: «Мамо, а ви з чого тоді пекли?» – «Тато 
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І
все, хліб виробила, засадила, а то все тіста кусок трош

І
все, хліб виробила, засадила, а то все тіста кусок трош
ки лишали, шоб на другий раз розквасити, а тепер вже Іки лишали, шоб на другий раз розквасити, а тепер вже 
дрожді є, тепер вже дрожді вкинула, дрожді розколотиІдрожді є, тепер вже дрожді вкинула, дрожді розколоти
ла, розчинила той хліб, і печеця. Всьо времня залишали Іла, розчинила той хліб, і печеця. Всьо времня залишали 
[трохи тіста], щотижня пікся, оце, допустім, я в суботу І[трохи тіста], щотижня пікся, оце, допустім, я в суботу 
печу хліб, всьо, через тиждень я собі в баночку склала, Іпечу хліб, всьо, через тиждень я собі в баночку склала, 
тісто закрила, і воно собі в баночці, вже мені треба хліб Ітісто закрила, і воно собі в баночці, вже мені треба хліб 
пекти, я  виняла його, нагріла води чи сировотки цеї Іпекти, я  виняла його, нагріла води чи сировотки цеї 
самої відігріла, на сировотці розчиняли, тіста розчиІсамої відігріла, на сировотці розчиняли, тіста розчи
нила, воно викисло до ранку, рано замісила, виробила, Інила, воно викисло до ранку, рано замісила, виробила, 

М
кли?] Цю тоненьку, шо заре’, то пекли в печі ковбаси. 

М
кли?] Цю тоненьку, шо заре’, то пекли в печі ковбаси. 
[Що робили із крові?] Казали в нас «кишка» – кишка 

М
[Що робили із крові?] Казали в нас «кишка» – кишка 
з кровлєю, з крупами, гречані крупи і кров наливали 

М
з кровлєю, з крупами, гречані крупи і кров наливали 
[в] цю грубу кишку, це груба кишка. Я навіт і кишку 

М
[в] цю грубу кишку, це груба кишка. Я навіт і кишку 
уже пекла, та як все свиню заколеш, то все кишка була. 

М
уже пекла, та як все свиню заколеш, то все кишка була. 
Була ковбаса і була кишка, і так тепер тоже.

М
Була ковбаса і була кишка, і так тепер тоже.

ли всьо времня хліб. В селі хліб пекли, то й не Мли всьо времня хліб. В селі хліб пекли, то й не 
було цих дрождів, то це тако вже розчиниш, спечеш то Мбуло цих дрождів, то це тако вже розчиниш, спечеш то 
все, хліб виробила, засадила, а то все тіста кусок трошМвсе, хліб виробила, засадила, а то все тіста кусок трош-М-
ки лишали, шоб на другий раз розквасити, а тепер вже Мки лишали, шоб на другий раз розквасити, а тепер вже 
дрожді є, тепер вже дрожді вкинула, дрожді розколотиМдрожді є, тепер вже дрожді вкинула, дрожді розколоти-М-
ла, розчинила той хліб, і печеця. Всьо времня залишали Мла, розчинила той хліб, і печеця. Всьо времня залишали 
[трохи тіста], щотижня пікся, оце, допустім, я в суботу М[трохи тіста], щотижня пікся, оце, допустім, я в суботу 
печу хліб, всьо, через тиждень я собі в баночку склала, Мпечу хліб, всьо, через тиждень я собі в баночку склала, 
тісто закрила, і воно собі в баночці, вже мені треба хліб Мтісто закрила, і воно собі в баночці, вже мені треба хліб 

і цукерки, і мед. 

М
і цукерки, і мед. 

ПОМИМПОМИ
тують не на похорон, а на деветь день, на сорок день Мтують не на похорон, а на деветь день, на сорок день 

Фовбасу пе Фовбасу пе- Ф-
кли?] Цю тоненьку, шо заре’, то пекли в печі ковбаси. Фкли?] Цю тоненьку, шо заре’, то пекли в печі ковбаси. 
[Що робили із крові?] Казали в нас «кишка» – кишка Ф[Що робили із крові?] Казали в нас «кишка» – кишка 

сниця, хто мене буде вести через цей місток. [...] Кутю 

Ф
сниця, хто мене буде вести через цей місток. [...] Кутю 
ми варимо все з пшениці. Така-во ступка, насипали 

Ф
ми варимо все з пшениці. Така-во ступка, насипали 
туди пшенички, було тако товчеш – висипала на ре

Ф
туди пшенички, було тако товчеш – висипала на ре
шето, висіяла, всипала – знов товчеш, цю шолуху ти 

Ф
шето, висіяла, всипала – знов товчеш, цю шолуху ти 
гоптовчеш, а тоді вариш кутю. Перше туто в нас млин 

Ф
гоптовчеш, а тоді вариш кутю. Перше туто в нас млин 
був петльований, то він гобробить, ти підеш возьмеш Фбув петльований, то він гобробить, ти підеш возьмеш 
тої куті і вари, кики хоч. Кутю в нас варат на Рожество. Фтої куті і вари, кики хоч. Кутю в нас варат на Рожество. 
І на Варвари варимо кутю, от свято є Варвари сімнаФІ на Варвари варимо кутю, от свято є Варвари сімна
цятого грудня. [Чи варять кутю на Йордана?] Це перФцятого грудня. [Чи варять кутю на Йордана?] Це пер
ший Святий вечір  – шостого січня, а  вісімнацятого Фший Святий вечір  – шостого січня, а  вісімнацятого 
січня – другий Святий вечір, варат тоже. Тоже щитаФсічня – другий Святий вечір, варат тоже. Тоже щитаФєця Голодна кутя. [...] Вкидаєм туда [в кутю] і хальву, Фєця Голодна кутя. [...] Вкидаєм туда [в кутю] і хальву, 
і цукерки, і мед. Фі цукерки, і мед. 

Е
приносила я додому, ввечері ше йшла наломала собі 

Е
приносила я додому, ввечері ше йшла наломала собі 
патичків чи з вишні, чи з чого, наляла в миску води, 

Е
патичків чи з вишні, чи з чого, наляла в миску води, 
поставила ці патички, от зробила я собі місточок, 

Е
поставила ці патички, от зробила я собі місточок, 
ложу під цю миску цей корж, шо я вкусила, і ложу свій Еложу під цю миску цей корж, шо я вкусила, і ложу свій 
гребушок, і  це всьо, і  лягаю спати. От шо мені приЕгребушок, і  це всьо, і  лягаю спати. От шо мені при
сниця, хто мене буде вести через цей місток. [...] Кутю Есниця, хто мене буде вести через цей місток. [...] Кутю 
ми варимо все з пшениці. Така-во ступка, насипали Еми варимо все з пшениці. Така-во ступка, насипали 
туди пшенички, було тако товчеш – висипала на реЕтуди пшенички, було тако товчеш – висипала на реЕшето, висіяла, всипала – знов товчеш, цю шолуху ти Ешето, висіяла, всипала – знов товчеш, цю шолуху ти 
гоптовчеш, а тоді вариш кутю. Перше туто в нас млин Егоптовчеш, а тоді вариш кутю. Перше туто в нас млин 
був петльований, то він гобробить, ти підеш возьмеш Ебув петльований, то він гобробить, ти підеш возьмеш 
тої куті і вари, кики хоч. Кутю в нас варат на Рожество. Етої куті і вари, кики хоч. Кутю в нас варат на Рожество. 
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колосся приносив з поля, і так колоски ті мололи, і ра-
зовий той калач спекли, і  він був там потрісканий». 
Петльована мука, петлюється, біленька, то калач з неї 
гарний, а разовий – це нараз мелеться, мука твердого 
помолу такого. Сіра, грубого помолу.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Десь роздобув тато був капусти, 
шо тушили капусти, і хліба кусочок, і всьо, більше ні-
чого. Запрошували за стіл і вгостили. То ж яке там го-
товили, не знаю. Мама казала, шо одну капусту.

ІГРИ ДИТЯЧІ (КУЛІНАРНІ) [Що таке «разовий калач»?] 
Ну, петльована мука, петлюється, біленька, то калач з 
неї гарний, а разовий – це на раз мелеться, мука твер-
дого помолу такого, сіра. Ну, як можна виробити квіт-
ку там якусь чи шо з неї? Я як виробляла. Такі коро-
ваї робила з намулу. Я вмію, мене зараз запрошують, 
я  можу коровай зробити. От у сусідки було весілля, 
я робила коровай. Зараз внучка приходить: «Бабусю, 
гратися чимось». Ну, в мене ж нема таких іграшок, бо 
діти в мене не живуть. «Зараз, – кажу, – будем гратися. 
Я тебе навчу, як квітки робити з намулу». [Намул –] 
те, що тече водичка після дощу. Бо так з города земля 
не така, а те, шо наносить, то інакша, або мул. Я взяла 
замісила, Вєра дала таку плєтьоночку, поклала, кругом 
квіточки і всьо. Вчу малу, як гілочки, виноград такий 
вироблюється. Малесенький калачик зробили такий. 
Вона дуже тішилася. «Бабусю, я візьму додому». Кажу: 
«Нашо, воно засохне і розсипеться, і всьо». 

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ [Чим пригощали на 
хрестинах?] Капуста тушена, голубців раньше меньше 
хто робив. Каша, капуста, салати. Якщо в осінню пору, 
то огірки, помідори, а взимі картошку варили, кваше-
ний огірок [на стіл ставили].

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Кашу кукурудзяну варили, 
якщо не було якоїсь інакшої, гречаної. Ячмінну [кашу 
готували]. Була біла кукурудза така спеціальна. І дуже 
була смачна кукурудзяна каша. А  з жовтої кукуру-
дзи – мамалига. Біла кукурудза в декого є ще, бо так 
не посадив, от тобі й ділося. 

с. Мушкутинці
Записала О. Боряк 25 червня 2013 р. у с. Мушкутинці  

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 
від Ясинської Мар’яни Йосипівни, 1924 р. н.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Шо зварили, то і їли. Зварили 
борщ, кашу, мамалигу. [Із чого варили мамалиґу?] 
З  кукурудзи. З  муки. Кипіло, в  окріп засипали, така 
мамалига з пряженого молока, випарене молоко. 
Я тяжко любила мамалигу з солодким молоком. Моло-
ко спряжене. Прийшла, грудку кинула. Під полудник. 
На городі десь роблю, грудку мамалиги, квартку мо-
лока, і я вже пополудняла. [...] Гречана лемішка. Зва-
рю тую лемішку. І туди скілька картопель, і заліплю, 
і туди часничку, і туди в оливу мочаємо, і їмо такі бу-
ханчики. Які вони добрі з гречаних круп. На два боки 
обжарили, на пательні спекли і туди трошки часнику 
і оливи, і  туди обмачали, і  їли. «Картопляники» [на-
зивалося]. Борщ. А я ще любила такий борщ, шоб ба-
гато бурячиння покришити. І  те бурячиння поріжу, 
попарю, і туди кидаю в той борщ, і те бурячиннячко 
зварилось таке, шоб я те бурячиннячко лапала замісь 
капусти, таке густе. Із сметаною їла. Я любила борщ. 
А шо: кидай м’яса, скілько кинь, а як сметанки нема 

в борщ  – і шо це таке. А  як ложечку тієї сметанки і 
в борщ кинути. Я  коли борщ варю, сметанки не ки-
даю, а  тоді як в миску,  – ложку сметанки і туди ки-
даєш. Юшки. І  картопляна юшка була до мамалиги, 
і  горохляна юшка була до мамалиги. Мамалига всьо 
придасть. Замість хліба. Горохляну юшку треба довго 
варити, потерти в макітрі, і тоді буде горохляна юшка. 
Воно варене, але все одно ціленьке. А  картопляна  – 
звариться картопля, кусок оселедця, туди тяпни осе-
ледця, і буде юшка така всіляка. [...] Ячмінна, пшоняна 
каша, кукурудзяна каша. Варити кукурудзу на крупи і 
зварити цієї каші, і влий молока, тобі не треба ні хліба, 
нічого. Яка вона ситна ця каша кукурудзяна з крупів 
кукурудзяних.

ПОСТУВАННЯ У п’ятницю не можна їсти [скоромного] 
і  в середу. Борщ [пісний готували]. [Чим закисляли 
борщ?] З помідорів робили, душили. А тепер таке ро-
блять [томатну пасту].

ХЛІБ Всьо пекли житній. Житній хліб. Такі буханці. 
В хатині всьо в мене є. І розчинила, і помісила. Білень-
ку муку помісила, а житню розчинила. Саме тісто ли-
шали, розмочаєм і на нім розчиняєм. Те, шо лишило-
ся, то ми його в балабушок і на миску поставили, воно 
підкисло, достояло до того разу, як я маю розчиняти 
його. То це саме тісто. Воно таке підойде, як гора, і тут 
я накрию платочком, воно стоїть, на другий день чи 
на третій я маю розчиняти, підроблюю його в мисці. 
Воно само від себе підходить. Поставиш у тепленьке, 
воно і підходить. Буханя хліба ми ще на ті пласканич-
ки кладем, шо воно підходить, а тоді на лопату. В мене 
і лопата  є. Всьо в мене  є. І  там груба  є. І  в грубі ще 
палили. [...] Чи Різдво, чи Великдень, а хліб ми печем. 
То така булка може бути чи пряник, шо тут тісто, а тут 
покрутиш, і  виходить пряник. «Бабка» називається, 
бо вона така – кавальчик тіста туда і кавальчик туда. 
І воно підійде, і вона в духовку, і у неї вже бабка ви-
йшла. З борошна. Біленьке і чорненьке. Житнє розчи-
няй, а  біле помішай. Помішуй біленьку муку. І  дуже 
така виходить буханя хліба. Тепер вже там де в пекар-
ні печуть такі буханці. Треба на якісь закази, то вони 
[люди] печуть такі буханці хліба. [Чи пекли хліб у 
п’ятницю?] В любий час. В неділю, то нє. 

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ А в мене така була 
корова, шо так видоїла корову на полудні і трьохлі-
трову банку взяла, і буде масло. З півлітри це те, шо 
з банки три літри влазить молока, то така гуля масла 
виходить. Вже з тепірішнього молока.

с. Соснівка
Записала О. Боряк 26 червня 2013 р. у с. Соснівка  

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 
від Пантеліймонової Олени Іванівни, 1938 р. н.,  

та Валентини 

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Давали таку мамали-
гу. І колотимо. Мій брат поколотить, оближе, а я тоже 
хочу, поколочу ложкою дерев’яною.  [...]  Всякі були 
бліни. Пішла цея, шо і просо пхали, і тую шкаралупу 
давали. Давали блини такі, шо їси, і воно за зубами по-
вно. Овсяні були, це ще не біда, а були пшоняні з луш-
пиння, шо не можна було його їсти, але їли. І лободу 
їли, і картофель такий, шо змерзлий навесні. Ходили, 
ще ж колгоспи були, то йшли на ті бази, де картофель 
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І
дзи – мамалига. Біла кукурудза в декого є ще, бо так 

І
дзи – мамалига. Біла кукурудза в декого є ще, бо так 
не посадив, от тобі й ділося. Іне посадив, от тобі й ділося. 

с.  Іс. М ІМушкутинціІушкутинці
Записала О. Боряк 25 червня 2013 р. у с. Мушкутинці  ІЗаписала О. Боряк 25 червня 2013 р. у с. Мушкутинці  

Дунаєвецького р-ну ІДунаєвецького р-ну 
від Ясинської Мар’яни Івід Ясинської Мар’яни ЙІЙосипівни, 1924 р. н.Іосипівни, 1924 р. н.

зварили, то і їли. Зварили Ізварили, то і їли. Зварили 
борщ, кашу, мамалигу. [Із чого варили мамалиґу?] Іборщ, кашу, мамалигу. [Із чого варили мамалиґу?] 

М
хрестинах?] Капуста тушена, голубців раньше меньше 

М
хрестинах?] Капуста тушена, голубців раньше меньше 
хто робив. Каша, капуста, салати. Якщо в осінню пору, 

М
хто робив. Каша, капуста, салати. Якщо в осінню пору, 
то огірки, помідори, а взимі картошку варили, кваше

М
то огірки, помідори, а взимі картошку варили, кваше

шу кукурудзяну варили, 

М
шу кукурудзяну варили, 

якщо не було якоїсь інакшої, гречаної. Ячмінну [кашу 

М
якщо не було якоїсь інакшої, гречаної. Ячмінну [кашу 
готували]. Була біла кукурудза така спеціальна. І дуже Мготували]. Була біла кукурудза така спеціальна. І дуже 
була смачна кукурудзяна каша. А  з жовтої кукуруМбула смачна кукурудзяна каша. А  з жовтої кукуру-М-
дзи – мамалига. Біла кукурудза в декого є ще, бо так Мдзи – мамалига. Біла кукурудза в декого є ще, бо так 
не посадив, от тобі й ділося. Мне посадив, от тобі й ділося. 

ушкутинціМушкутинці
Записала О. Боряк 25 червня 2013 р. у с. Мушкутинці  МЗаписала О. Боряк 25 червня 2013 р. у с. Мушкутинці  
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вироблюється. Малесенький калачик зробили такий. 

Ф
вироблюється. Малесенький калачик зробили такий. 
Вона дуже тішилася. «Бабусю, я візьму додому». Кажу: 

Ф
Вона дуже тішилася. «Бабусю, я візьму додому». Кажу: 

[Чим приг Ф[Чим пригощали на Фощали на 
хрестинах?] Капуста тушена, голубців раньше меньше Фхрестинах?] Капуста тушена, голубців раньше меньше 
хто робив. Каша, капуста, салати. Якщо в осінню пору, Фхто робив. Каша, капуста, салати. Якщо в осінню пору, 
то огірки, помідори, а взимі картошку варили, кваше Фто огірки, помідори, а взимі картошку варили, кваше- Ф-

шали, розмочаєм і на нім розчиняєм. Те, шо лишило

Ф
шали, розмочаєм і на нім розчиняєм. Те, шо лишило
ся, то ми його в балабушок і на миску поставили, воно 

Ф
ся, то ми його в балабушок і на миску поставили, воно 
підкисло, достояло до того разу, як я маю розчиняти 

Ф
підкисло, достояло до того разу, як я маю розчиняти 
його. То це саме тісто. Воно таке підойде, як гора, і тут 

Ф
його. То це саме тісто. Воно таке підойде, як гора, і тут 
я накрию платочком, воно стоїть, на другий день чи 

Ф
я накрию платочком, воно стоїть, на другий день чи 
на третій я маю розчиняти, підроблюю його в мисці. Фна третій я маю розчиняти, підроблюю його в мисці. 
Воно само від себе підходить. Поставиш у тепленьке, ФВоно само від себе підходить. Поставиш у тепленьке, 
воно і підходить. Буханя хліба ми ще на ті пласканичФвоно і підходить. Буханя хліба ми ще на ті пласканич
ки кладем, шо воно підходить, а тоді на лопату. В мене Фки кладем, шо воно підходить, а тоді на лопату. В мене 
і лопата  є. Всьо в мене  є. І  там груба  є. І  в грубі ще Фі лопата  є. Всьо в мене  є. І  там груба  є. І  в грубі ще 
палили. [...] Чи Різдво, чи Великдень, а хліб ми печем. Фпалили. [...] Чи Різдво, чи Великдень, а хліб ми печем. 
То така булка може бути чи пряник, шо тут тісто, а тут ФТо така булка може бути чи пряник, шо тут тісто, а тут 
покрутиш, і  виходить пряник. «Бабка» називається, Фпокрутиш, і  виходить пряник. «Бабка» називається, 
бо вона така – кавальчик тіста туда і кавальчик туда. Фбо вона така – кавальчик тіста туда і кавальчик туда. 

Е
блять [томатну пасту].

Е
блять [томатну пасту].

Всьо пек

Е
Всьо пекли житній. Житній хліб. Такі буханці. 

Е
ли житній. Житній хліб. Такі буханці. 

В хатині всьо в мене є. І розчинила, і помісила. БіленьЕВ хатині всьо в мене є. І розчинила, і помісила. Білень
ку муку помісила, а житню розчинила. Саме тісто лиЕку муку помісила, а житню розчинила. Саме тісто ли
шали, розмочаєм і на нім розчиняєм. Те, шо лишилоЕшали, розмочаєм і на нім розчиняєм. Те, шо лишило
ся, то ми його в балабушок і на миску поставили, воно Еся, то ми його в балабушок і на миску поставили, воно 
підкисло, достояло до того разу, як я маю розчиняти Епідкисло, достояло до того разу, як я маю розчиняти 
його. То це саме тісто. Воно таке підойде, як гора, і тут Ейого. То це саме тісто. Воно таке підойде, як гора, і тут 
я накрию платочком, воно стоїть, на другий день чи Ея накрию платочком, воно стоїть, на другий день чи 
на третій я маю розчиняти, підроблюю його в мисці. Ена третій я маю розчиняти, підроблюю його в мисці. 
Воно само від себе підходить. Поставиш у тепленьке, ЕВоно само від себе підходить. Поставиш у тепленьке, 
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закопаний. Він змерзлий. Обтеріблювали і бліни такі 
пекли. Це називалось «деруни». М’ялися самі, вони 
гнилі були. Яєчко додадуть та трошки мучиці. І мли-
ни були такі, шо самі мололи уручну. Це не [так, як] 
зараз. Камінь і вручну мололи. 

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ Не варив ніхто борщу 
на родини. Пирожки, печеня, голубці, макаран, отаке. 
З рисом [голубці], є з гречаною крупою. Гишки [холо-
дець]. Зараз кажуть більше «холодець», а у нас – «гиш-
ки». [Як готують печеню?] Обжарюється м’ясо і в ка-
занчичок чи в кастрюлю, [за]суваєм в піч, і тушиться. 
Печеня така була. Макаран. То тісто. Вариться тісто, 
туди яйця збиваються тоже. Зараз більше роблять на-
чинку. А ми пекли перше макаран. [Що таке начинка?] 
Тоже печеться паляниця, а тоді тая паляниця розпарю-
ється молоком, бражать молоко і розпарюють її, а тоді 
вже яйця б’ють і вже масло кидають. А макаран, це ва-
риться тісто. Тісто на молоці, яйці міситься, беруть тіс-
то кооперативного, то макаран. Тоже кидають туди мо-
локо, жир, масло. [А потім] в пічку. Крошать тако, воно 
собі тісто, прімєрно, тісто з жовтками, і така шкурочка 
рум’яна. Як запіканка. [...] Сир як є, то налісніки пекли.

ХЛІБ Ми ж грішні, а то Бог лишив для кота і для собаки 
хліба, а ми не достойні. То песикам і котикам, бо ми 
грішні, ми не віруємо. А для тварини воно так, воно ж 
не знає. А ми знаємо, шо того не можна вкрасти, уби-
ти не можна. Ото згрішили люди, і [Бог] так обірвав 
знизу всьо, лишив на два кулаки. Один кулак собаці, 
а один – котові.

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Велика Слобідка
Записала Л. Артюх 1983 р. у с. Велика Слобідка  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 
від Барецької Ганни, 1905 р. н.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Сіяли] жито, пшеницю, овес, греч-
ку, кукурудзу, бурячок, капусту, диньку, квасолю. 
Де-не-де садки з яблунями й сливами, коло хати – ви-
шні. Картоплю, буряк, квашену капусту, солоні огірки 
ховали в льохи. Там ставили й сир у сироватці, посо-
лений. Тепер усяке борошно й крупи куповані. Овес 
сіють для худоби.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Найчастіше готовили борщ 
і малай, каші. Малай з мамалиґи, усередину товчену 
картоплю із засмаженою цибулькою, пекли на дні [на 
поду печі], а по війні – на декові чи у формі. Карто-
плю варять у лушпинні. Тоді оббирають і гарячою 
товчуть. Тепер перетирають на м’ясорубку. Мамалиґу 
й досі готують, малай тепер рідко. Мамалиґа – зава-
рене окропом кукурузне борошно. Варять, увесь час 
розтирають. Їдять більше гарячою з сиром, бринзою, 
часником, засмажкою. Як захолоне, ріжуть і підсма-
жують на пательні. Є черепляні мамалижники, в них 
варять. Зразу роблять окріп у горнятку, переливають 
у мамалижник, а  там вже варять і розтирають. Кар-
топлі їдять багато й тепер. Варять, смажать, дають у 
вареники, пироги, в борщ. У юшки й супи.

ХЛІБ Як не було хліба, пекли коржі без кислого тіста. 
Прісні. У піст [до коржів] товкли в ступі сім’я [насіння 
конопель], терли часник, брали солодкий мак.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На весілля варили гишки [холо-
дець] і тепер варять, борщ, печеня зі свинини, підби-
та мукою, капуста смажена, голубці. І зара’ так, єднак 
борщу не варять. Тепер салати, шинка. Ковбаси купо-
вані. Багато так, шо не поїдять. На весілля кабана ко-
лоли. То більше продавали. Собі лишали на печеню й 
гишки, лишали нутро й подчеревину, й сало.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Калачі пекли. Тепер на яйцях і 
молоці з доброї муки. Тоді – з першої муки, хто мав – 
яйця і молоко. Калачів печуть кілька, щоб було і сва-
там, і родичам.

с. Жванець
Записала Л. Артюх 1980 р. у с. Жванець  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 
від Попеля Фаустина Антоновича, 1899 р. н.,  

Попель Любові Іванівни, 1912 р. н.,  
та Попель Ядвіги Фаустинівни, 1925 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ [Весілля 1920  р.] Двоє 
старостів – дяді молодого – ішли на слово, питали зго-
ди батьків і дівки. Через місяць – могорич пити, коли 
йшли з хлібом з батьками і родиною домовлятися, 
в який час весілля гуляти. На могоричі частували го-
рілкою, наливкою, квасом, давали холодець, голубці, 
капусту тушену, бабку, пряники й медівник, ставили 
крученик, струдля. Бабку робили з тіста, тоді його на-
зивали «макаран». Сливки ставили на останню стра-
ву. Сушені сливи виварювали, настоювали, зливали й 
посипали цукром.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Весілля.] Молодий ішов з молодою, 
шафірами і дружками просити гостей без калачів, а до 
батька-матки [хрещених] заходили із старостою й не-
сли два калачі.  [...] Музика грає, молодий кланяєть-
ся молодій, міняються хлібом, кланяються всім гос-
тям. [...] Як хлопець [молодий] з другого села, то хлопці 
з її села перепинали [молодого] столом, на стіл ставили 
два боханці хліба і гроші. А молодий повинен був на ці 
боханці покласти більше грошей, щоб покрити ті, що 
там мали. [...] Від шлюбу йшли до молодої. Батько-мати 
молодої зустрічають хлібом-сіллю.  [...] [Похорон.] Пе-
чуть калачі й хліб, але не роздають. На віко кладуть хліб 
на рушник. Тепер так само. Віддають потім сторожеві 
на цвинтарі. Цілушку й цілий хліб ставили на вікно. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ В  понеділок солодощі пекли, 
у  вівторок-середу свиню кололи, телятко, у  четвер 
готували м’ясо до страви, голубці, ковбаси, шинку 
маринували й пекли, у п’ятницю-суботу варили й хо-
лодили холодне. Варили голубці, тушкували капусту 
й усе інше. [Молода] дружок вгощала: пряники, фрук-
ти, наливка. Наливку робили з вишень, слив, малини. 
Цукром засипали ягоди, ставили на вікно, наливка 
вигравала, тоді відціджували. Стіл: холодне, капуста 
тушкована [бігос], сальцисон, ковбаса, голубці, со-
лодощі печені. Після вечері староста бере від мами 
калачі, принесені гостями, і роздає гостям. Як калачі 
роздасть, то починають перепивать гроші, від батька 
і матки починаючи. Вінчальний батько горілку випи-
ває, кладе на тарілку гроші, бере шматок хліба, вмо-
чає його в сіль, кладе на тарілку гроші або подарок. 
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Далі так само весільна матка, близька родина, сусіди, 
усі гості. Це називається «перепій». [...] Рано вставали, 
снідали, з полудня йшли до молодого. Вся рідня. Тут 
музика грає марш, зустрічають молодих свекор зі све-
крухою, матка весільна бутиль приносить з горілкою, 
червоною лєнтою зав’язаний, з  медівником. Частує 
весь рід. Перше молодих, потім молоді вже вгощають 
гостей, не сидять за столом. Частували так само. Му-
зика грала, всі танцювали, співали. Ще декілька днів 
ходили тільки весільні похмелятися.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У  молодої пекли калачі, щоб тим 
роздати, кому не стачило, бо були такі гості, що несли 
хліб, а не калачі. Калач плели в три пелюстки, як косу, 
й закругляли, щоб була дірка посередині. Для весіль-
них батьків у молодої пекли калачі більші, для близь-
кої родини  – більші, а  для дальшої  – менші калачі. 
Матка весільна пекла медівник і давала його з медом. 
Медівник вчинений, не дуже товстий, на три пальці, 
тісто солодке на меду, маслі, яйцях.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ На родини 
йшли жінки самі, йшли і з чоловіками, несли полотно 
й хліб. А  перед тим ходили провідувать. Провідува-
ли протягом тижня жінки, носили сметану, сахар, ва-
рення, масло вершкове. Там вгощали жінок горілкою, 
варениками. [Хрестини.] Баба від мами несла кумам 
калачі. І  зараз кумам несуть калачі, коли йдуть про-
сити в куми. Верталися з церкви – до столу. Частували 
те ж, що й на весілля: голубці, капуста, баба, печене 
солодке. Після обіду бабка роздавала калачі – кожній 
парі кумів по парі калачів і по квітці.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Носили бабі вечерю – три 
калачі, буз куті. Тепер носять тільки кумам. Теж три 
паляниці, пряники. Солодке.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутю 
з пшениці з маком і горіхами варили на Святвечір і 
їли й на другий день, на Різдво. На Ордань теж варили 
кутю. І зараз варять. На Святвечір полагалося дванад-
цять страв: борщ варили, голубці пісні, пісна капуста 
смажена, кутя, вареники з вареною рибою, обібраною 
від кісток, маленькі, як вушка, чи з грибами, сливки, 
пампушки, пироги [вареники з капустою, маком], 
риба підпалена і фарширована, риба студжена, вар. 
Вар варили тільки на Святвечір і Ордань.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Щороку на Паску 
через тиждень – Проводи. На Проводи готують коли-
во. Пекли струцлі, пряники, паску лишали з Велико-
дня, галунки красили, малювали писанки, роздавали 
людям на цвинтарі. Як раніше ходив піп, правив, то 
йому паску клали і три клунки з харчами, він собі за-
бирав. Раніше бувало, що обідали на цвинтарі, а тепер 
обідають обов’язково.

ПОМИНКИ Коливо з пшениці й меду. Борщ в нас не ва-
рять, а по інших селах було. Як піст – все пісне: капус-
та з олією смажена, голубці пісні з пшоном чи греч-
кою, пляцки прісні пісні з варенням. Зараз готують і 
пісне, і м’ясне, бо є люди, які додержуються посту.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Книші не на Проводи пекли, 
а на щодень. Пекли палениці на щодень – перепічка, 
підпалок, його з остатків тіста для хліба робили. Ма-
малигу варили з кукурудзи на щодень, лемішку з жит-
ньої муки. Каші варили і борщ щодня.

с. Кадиївці
Записала Л. Артюх 1981 р. у с. Кадиївці  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 
від Вусатої Ганни Лук’янівни, 1914 р. н.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Їли тричі на день, у великі дні – 
чотири. На полі підполуднують – хліб, молоко чи сало 
з цибулею або часником, тоді полудень – борщ і каша, 
буває ще підвечірок – огірок, часник, хліб, сало, а тоді 
вечеря гаряча – картофля, тісто [локшина] до молока 
чи на воді, буває й житнє, й пшеничне.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Варять галушки (колись житні, 
тепер з пшениці). Варили житні вареники, називають 
«пироги». Тепер пшеничні. Багаті наймали наймитів 
на велику роботу, годували наймитів разом з усіма, 
їли разом з наймитами. Шо ті, то й ті. Хто б не про-
сив їсти – давали. Кажуть: «Нині гордий, а завтра – з 
торбою». То таким людям треба хліба давать. Не було 
різниці, багатий чи бідний, їли однакове. Тільки бага-
тий біліше їв (сметана, молоко, сир), а бідні продава-
ли, шоб заробити, їли пісніше.  [...] Так повелося, шо 
в хаті більш варила свекруха, бо невістці ніколи було 
за хазяйством і роботою. Сідали за стіл усі гуртом, 
хазяїна ждали, бо він головний за столом. А коли він 
далеко, то обідали самі. Були в хатах і столи, і скрині. 
Усі сідали кругом столу. Пекли паланиці з картофель, 
туди ложку муки, виробляють і на деко, підсипане му-
кою. Гарячі добрі й до молока, й до часнику. [...] Малаї 
пекли. Диню [гарбуз] варять, трохи солодять, а тоді в 
кукурузне борошно і печуть.  [...] Лежні з кукурудзи, 
з мамалиги смажили на дечку, а тоді з тертим сім’ям 
[насінням конопель], добра пісна страва. Тепер з 
сім’ям не роблять.

ХЛІБ Хліб пекли житній найбільше, як неврожай, то яч-
ний. Пшеничний тепер їдять, бо житньої муки не діс-
тати. Пекли в пєцу на дні, на споді, мукою підсипали. 
Тепер в будень рідко печуть хліб. Кажуть: «Хліб усьо-
му голова»; «Хліба шматок, то й ситий роток».

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На весілля пекли хліб, калачі. 
Готували борщ, кашу гречану, душенину [тушкова-
не із цибулею та борошном м’ясо], тепер «печеня» 
називається. Їли м’ясо руками, а  борщ  – ложками 
дерев’яними. Пиріжки пекли з кашею і вмочали в 
квасницю – сушені варені розтерті яблука. Тепер бага-
то більше роблять їжі. Навіть поїсти важко. Пирогів з 
різними начинками, салатів, ковбас купованих. Слив-
ки варені – на останню страву.

ПОСТУВАННЯ У  піст олій били з конопель, тоді з со-
няшника, а  тепер купують, бо олійниць нема. Гурду 
робили з сім’яних макух, парили, терли, кидали на 
окріп, юшку варили. Зверха купки ставали, то їх зби-
рали, мішали з часником і до палениць, лемішки, ма-
малиги їли в піст. Робили горохвяники. Мочать горох, 
у  макітрі труть хлопці, бо дуже твердий. Кладуть в 
житнє тісто з гурдою. Борщ варять пісний з грибами. 
Пироги варили з капустов, картофлями, маком. Го-
лубці з кукурудзяною крупою без м’яса і сала. На олію. 
Кашу. Капусту на олію. В піст малим до семи рочків 
давали скоромне (яйця, молочко), шоб росли хутень-
ко. Вагітні й годувальниці теж їли молошне. Старі 
баби й тепер постять. [Пости зарічні] Як яка, то й у 
М’ясоїд у понеділок постує – понеділкує. То яка собі 
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назначить, шоб не їсти скоромне в понеділок, як би 
для чийогось здоров’я. То зароки такі.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Святвечір прагли наварить і напекти дванадцять 
страв. Кутю з пшениці, мак і мед [додають]. Суху рибу 
варили в юшці. Рибу студили – гишки з риби. Борщ 
з капустов, картофлями, морквов, цибулею на олію. 
Губи – гриби варили сухі й підпадювали з цибулею на 
муці. Пекли балабушки, до них терли мак чи ставили 
повидло. Й  тепер вони є. Пироги варять з капустов, 
картофлями, маком. Пісні голубці роблять. Капусту 
смажать на олію. Варили сухі сливки.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пас-
ки печуть в нас, як колись. У паски били яйця, лили 
молоко, сметану, сипали біле борошно, родзинки, 
олій, масло. Печуть баби і паски. Зверху мастять зби-
тим яйцем. Баби не такі здобні. Пекли у бабниках 
череп’яних. Красять крашанки. До війни ще писали 
писанки. На Великдень тепер роблять ковбаси й киш-
ки з крові, перше цього не знали. Різали свині, вівці, 
телята. До Різдва й до Паски. Коле хазяїн, а як нема 
чоловіка, кличуть колія. Сало солять, зберігають під-
вішені у торбах або в дерев’яних діжках. З  телячого 
шлунка робили хляки. Чистили добре, відварювали у 
кількох водах, тоді різали на смужки, кидали пшон-
це, листя лавру, перець, петрушку, моркву, цибульку. 
Дуже добра страва. Тепер якось забули. Роблять пече-
ню зі свинини, душенину, смаженину, коли свіжина. 
З ніг і голови варять гишки [холодець]. Птицю влітку 
більше на неділю [варять].

с. Княгинин
Записала Л. Артюх 1981 р. у с. Княгинин  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 
від Протасюк Ганни Іванівни, 1930 р. н.,  

Гурдун Докії Іванівни, 1900 р. н.,  
Гурдун Докії Дмитрівни, 1903 р. н.,  

та Дунчик Килини Дмитрівни, 1914 р. н.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Сіяли кукурудзу, жито, овес, мен-
ше  – пшеницю й просо, й  гречку, садили картоплю. 
Городина така, як і тепер,  – цибуля, часник, буряк, 
морква, капуста, огірки. Тепер ще садять помідори. 
Капусту й огірки в діжках квасили, в коморах стави-
ли чи в льохах неглибоких. Баштанів не було, дехто 
якусь диньку сіяв, а то лише кабаки. По кукурудзі сі-
яли горох і квасолю по п’ять-шість сніпочків. Перше 
ще були боби, тепер якось вивелись. Як і в старі часи, 
тепер тримають коровку, пацю, рідко вівці. Тоді май-
же половина хазяйств мали корови. Різали свиней на 
Паску й на Різдво. Більше продавали. Солили сало й 
топили смалець, ковбаси не робили. Кишку начиня-
ли кров’ю і гречкою з салом [кров’янка]. Тепер теж до 
свят колють свиней. Тепер ковбаси начиняють, кишку, 
сало закривають частіше у трилітрові слоїки [банки]. 
помідори квасять у діжках на зиму.

ХЛІБ Пекли з жита [хліб], з  кукурудзи не пекли, тіль-
ки варили мамалигу. Її й зараз варять. «Хліб – усьому 
голова». Без хліба не їли. Хліб добрий до усього: й до 
борщу, й до кавуна. Хліб вчиняли звечора, завдавали 
квасним тістом з тої випічки, що була на тижні – тісто. 
Місили довго. Виробляли мокрими руками, клали на 
капустяне сушене листя, а тоді на лопату і в піч. Фор-

ми для хліба круглі, стали аж десь у 1912–1913 роках, 
та й то небагато. Тепер хліб більше купують, а  бува, 
що й печуть. Навіть із жита, як хто змеле. Листя з ка-
пусти восени оббирають і сушать у негарячій печі, то 
хліб на них печуть. А як нема, то підсипають мукою. 
На дні [на поду печі] печуть. Піч витоплять. Вигріба-
ють коцюбою. Малаї пекли, найбільше житні. Коли з 
начинкою, коли порожні. Тісто вчиняли, шоб пухкіші 
були. То часто було замість хліба, як виходив. Пала-
ниці роблять з вареної товченої картоплі, трохи муки 
пшенишної, розчиняють, а тоді на деках печуть на ка-
пустяному листі чи на муці. Це в нас давня страва.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Борщ варять з 
картоплі, буряка, капусти, фасолі. Заправляли для 
кислоти кваском: парили житню муку, кисла в діжці. 
Затирали так: смажили на олії чи салі цибулю, розти-
рали в макітрі на борщ. Так само й досі, тільки квасок 
замінили на томат. Коли дають на стіл, заправляють 
яйцем, сметаною, в  кого є. Зелений борщ варять із 
щавлю, так само затирають, хіба що додають боро-
шенце. Варять щавник весною з щавлем і запареним 
борошном. Тепер кидають варене яйце, сметаною 
окрашують. [Каші] з  круп кукурудзяних, ячмінних, 
гречаних, пшоняних. Пшоняну кашу варять на мо-
лоці. Каша молочна, в горшку. Житню кашу не вари-
ли, жито  – на хліб. Мамалигу часто й тепер варять: 
жменю муки [кукурудзяної] в окріп, обварюють, тоді 
розколочують, аж завариться. А  тоді виймають на 
стільницю, ріжуть чи ложкою оббирають, вмочають у 
солоний сир, засмажку чи просто олію з сіллю, буває 
з сіллю й часником. Кукурудзяну кашу варять, шоб 
довше кипіла, як на мамалигу. Кашу гречану варять, 
як крупа є. Варять у кулішарниках мамалигу, каші. 
Й зараз готують капусту в горнятах, картоплю. Голуб-
ці з крупою й цибулькою, тепер ще й м’ясо кладуть. 
У сметані тушать. Капуста свіжа чи квашена по цілій 
головці – то в неї загортають [голубці].  [...] Кваша – 
три борошна – житнє, кукурузне й ячмінь. Окріп за-
кипить, заварили, тоді ставиш на комин на три доби, 
аж укисне. Дивись, шоб не перекисла, бо гірчитиме. 
«Як кваша ся вдасть, дівка ся віддасть»,  – така при-
казка. Тоді в піч, перекипіла, і їдять з мамалигою. Вона 
солодк-кисла, смачна. Робили в горшку піввідерному, 
щоб не втекла. Тепер вже нема її, а шкода. [...] Пироги 
на всі свята пекли та й тепер часто, начинка – капуста, 
картопля, мак, сир, сир з картоплею, яблука, сливки. 
А в будень варять вареники з такою ж начинкою, як на 
пироги. Мастять салом смаженим із цибулею або сме-
таною. Млинці роблять з білої муки, тонкі на налис-
ники з сиром, а оладки товсті на сироватці й маслянці 
чи вчинені, чи на соді. Колись так теж було. Їдять із 
сметаною, як і вареники.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Малим дітям піст не трима-
ли, давали молоко та й так скоромне усяке, яйце чи 
сало. [...] Замість столу була скриня [з прямим віком], 
біля неї сідали кругом усі, родина, на столі одна миска, 
у  кожного ложка, дерев’яні, їх купували в Кам’янці. 
Цигани робили, майстри. Перше – обід, тоді – полу-
день, за тим  – вечеря. На полудень  – борщ і каша. 
У піст ще – третя кваша. «Борщ і каша, третя кваша».

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На весілля варили борщ, гишки 
[холодець], печеню тушкували – м’ясо з цибулею, під-
бите мукою, голубці з кукурудзяною крупою, тепер 
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більш з рисом, смажили капусту з салом, квашену. Те-
пер так само, тільки багато більше, борщ вже часто не 
варять. Ще якісь салати, ковбаси, пироги й пиріжки, 
солодке.

ПОМИНКИ На поминки – борщ, м’ясо, голубці, смаже-
на капуста. До церкви несуть коливо з пшениці з ме-
дом, там роздають людям. Поминки на дев’ять днів, 
сорок днів, в  рік. Поминають ще, хто хоче, щороку, 
дають обід чи роздають пиріжки, коржики, варени-
ки – хто що вгадає.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Святий вечір – усе пісне, стіл пісний, без риби, лише 
гриби. Самі збираємо, сушимо в печі на деках на ві-
всяній соломі. Голубці робили з кукурудзяної, греча-
ної крупи, ячмінної, тепер вже з гречкою не роблять. 
Бо нема, а вже стали рис давати, як є. Тепер, як не піст, 
то й м’ясо кладуть, фарш. Тушкують у сметані, а  в 
піст – на капустяному розсолі. Рибу тепер варять, таку 
юшку з цибулею, морквою, засипану чи то пшоном, чи 
мукою. На Різдво – вже скоромне: печеня, гишки, го-
лубці, таке усе. Кутю на Святвечір варили, а більш ні-
коли. Тільки на Святвечір. Пшеницю товкли, бувало, 
шо тільки луску оббивали. Віяли, а не товкли. Маком 
заправляють. І тепер. Як же без куті. На Масляну ва-
рять вареники з сиром і млинці смажать.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Паску печемо паски з пшеничної муки, яйця били, 
молоко, дріжджі. Вчиняли, місили, пекли в бабниках, 
зверху – хрестик і мастили яйцем. Красимо крашанки, 
більш лушпинням з цибулі.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Сметану збирають 
з вершків, масло ще й досі дехто колотить у маснич-
ках, бутлях або горшках. Колись масло били більш на 
продаж, тепер і самі їдять, і продають. Молоко й кис-
ляк часто їдять, в кого корови є. Або купують.

с. Привороття Друге
Записав М. Бех у с. Привороття Друге  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  
від Мельника Олександра Кириловича, 1930 р. н.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Молоко здавали, 
тоді тоже їздили, збирали молоко, можна було здава-
ти молоко.  [...] Годували свині, тримали два кабани. 
Я сам різник був, то я всьо смалив саме більше. Шкіри 
не здирав, ми ніколи не здирали, того шо дерти тяжко, 
шкіра дуже така дорога. Кози, то да, ми тримали кози, 
то я здирав шкіру з коз, з коз була дорога шкіра, піт-
нацять рублів за шкіру можна було взяти, десіть, піт-
націть. Люди колись смалили соломою [свиней], пря-
мо розпалюють солому і кладут так кабана на якусь 
рєшотку таку, перевертають полегенько, смалят, тоже 
вкусно дуже. А ми бєнзіном більше, паяльною лампою 
смалили. Зразу заріжу свиню, закрию дірку, шоб кров 
не дуже витікала, та й кладу догори ногами його і тоди 
смалю, смалю кругом, палю лампою аж до чорного, шо 
вже чорне зовсім. Тоди переве �рну, обсмолю кругом, 
шо вже чьорна, тоді начинаю поливати води теплої, 
шоби розмокла, і ножом шкрабаю. Де ше не досмале-
на, трошки досмалюю, а так, шоби була вже біла шкі-
ра, вже то сходить, така біленька шкірка, вже хароша. 
Вона так посмалена, то вже в продаж вона може йти. 
А тут дешево було, тоді сало по рублю, по руб з чімось 

кілограм сала був тоді. М’ясо тоже недороге. Тоді тоже 
було багато м’яса, за совєцкой власті, при Брєжнєвє. 
То ми так свині тримали, ну з них розжиця трудно-
вато було, того шо воно дешеве, воно недороге було. 
Тримали для себе і на продаж, того шо скіки собі треба 
там, собі багато не треба, то шо в магазінах тоже було 
всьо. Ми обсмалювали [свиню], перевертали хребтом 
догори. Попри хребет так начінали різати і розрубу-
вали, і розвертали так дві половинки, хребет с хвос-
тиком викидаєм, голову сначала ріжем, кров змиваєм, 
хребет відкидаєм, а  то розвертаєм і тоди начінаєм 
щє дальше внутренності винімать, обмивати. Зверху 
[від голови] розбирав кабана. І з живота можна було, 
но шо-то с живота не так воно получалося. Не можна 
було його отак-о розвернути, а так воно харашо роз-
верталося, і тоді вирізували, там тіко сало лишалося. 
Нутряне сало вибирали окремо і тут-о всьо вибира-
ли. А кров в середині, коли не розвернем, то кров там, 
багато є крові. Там така кров була, густа-густа, така, 
шо просто даже квартою чи ложкою великою такою 
вибираєм, то се ми кров’янку пекли, гречка там і кров, 
і такі кишки, вони хароші, такі вкусні були. Тоді на-
зивалось «кров’янками». Ми їх потребляли. [...] Дуже 
багато риби було тоді в магазінах. Хек був дешевий, 
шиісят копійок кілограм хек був. Риба дуже дешева 
була. Риба яка хочєш була: і окунь, всякіх відов. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Осика дуже добре на діжки. Я  як 
квашу капусту, то я обізатєльно шукаю осики, живої 
осики, шоби зробити кружок з осики, покласти на ка-
пусту. Капуста пахне, то це як попадеш, а як нема того 
кружка, то хоть настромлять палочок таких, з осики, 
живих, свіжих. Тоже так само. Вони випускають такий 
сок, таке свойство має. 

НАПОЇ Маринуєм [березовий сік]. Ми на ньому робим 
кампоти. Дуже харашо зробити  – з  чуть закіпячєне 
недовго і кинути чього-небудь до него, там винограду 
чі кізілу�, чі чьогось такого кинути, як вітаміну. І воно 
покипит там трошки, довести до кіпіння і тоді проде-
зінфіцирувати в кипятку, проварити баночки, криш-
ки, всьо це, і  заливаєм, і  закручуєм. Позакручуєм, 
і воно стоїт. [...] Квас робим тоже. Дуже квас хороший 
получаєця. Так-о квас робиця: додаєм трошки цукру 
до него, небагато, кислоти лимонної і в бутилку закру-
чуєм, бутилки ж є ції, пласмасові, і кладемо в погріб, 
в холодне місце, і буде стояти, зара’ щє навіть є. То на-
віть такі, шо свіже стоїт, буде тримати, буде стояти в 
тім погребі, в темнім місті, холоднім, довго.

с. Слобідка-Кульчієвецька
Записала Л. Артюх у червні 1981 р.  

у с. Слобідка-Кульчієвецька  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

від Шмегляк Лукерії Пилипівни, 1902 р. н.,  
Журенко Марії Юхимівни,  

Шипоповської Олени Улянівни  
та Лісовської Наталії Улянівни

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Приходять куми [до сільради реє-
струвати дитину] з хлібом обоє. Хліб забирають з со-
бою. [...] [Під час реєстрації шлюбу] батько – з хлібом, 
матка  – з  хлібом на рушникові. Хліб беруть свідки 
[почесні батьки] і несуть на весілля. [...] [Під час по-
хорону] на віко кладуть хліб на рушнику.  [...] Свято 
врожаю у кінці жнив – серпень-вересень. Чествують 
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механізаторів. Коровай печуть обжинковий для кож-
ного з передовиків.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай печуть, буває, що прихо-
дять з короваєм. Коровай високий з голубами [з тіс-
та], листочки з тіста, зверху розмарин, барвінок. Ко-
роваї приносять вінчальні батьки (буває, що печуть, 
буває, що заказують у Кам’янці).  [...]  Колачі пекли в 
четвер або п’ятницю. Плели калач в три коси, в  три 
ряда. Півметра довжини. Пекли у молодої два калачі. 
У молодого не пекли, тільки хліб. Молода ріже колач, 
мастить медом і роздає всім, хто є, починаючи з мате-
рі молодого і матки весільної. На мід всі збігаються. 
Почесні приходять з калачами, які самі пекли [по два 
калачі]. На весілля ходила молода просить з двома ка-
лачами, а їй давали яйця на макаран і ікони. Молода 
несла два калачі у хустці у руці. Молодий теж з калача-
ми просив. [...] Коли молодий до молодої йшов заби-
рати її до шлюбу, то мама зустрічала їх хлібом-сіллю.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Стіл у молодої: бігус  – капуста, 
голубці з гречаною кашею, гишки, печеня (саме м’ясо 
без картоплі), пиріжки або макаран. Макаран готу-
вали тільки у багачів. Пиріжки з картоплею у сім’я 
мачали (робили сім’яне молоко). Мазурки – пряник з 
прісного тіста.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Родини. 
Жінки приносили курку, миску муки на другий день. 
[Батьки дитини на хрестини] готували стіл: борщ, ка-
пуста, голубці, вареники, у багатих – гишки. Сливки 
ставили. Тепер готують салати, капусту, голубці, холо-
дець, котлети, м’ясо, макаран, багато солодкого.

ПОМИНКИ Після кладовища миють руки [обов’язково]. 
Вилками на обіді користуються. Цілушка, стакан 
води, коливо для мирця ставлять у центрі на столі. 
Стоїть до другого дня. На другий день рідні приходять 
пам’янути на водичку. П’ють потроху, насамперед ту 
воду всі наливають у чарочку, щоб душу охолодити. 
Поминають дев’ять день, сорок день, рік. Обід: коли-
во, холодець, голубці, салати, печіво [солодке], м’ясо. 
У Слобідці борщ варять, у Мукші Китайгородській – 
ні. Макаран – бабка з макарону або з лапші. Подають 
з курятиною її. Риба, ситро, пиво, горілка. Системи 
частування немає, п’ють багато. На поминках вже му-
зики нема. Її угощають до похорон. Калачі, пироги не 
роздають.

CТРАВИ ПОМИНАЛЬНІ Готують борщ і холодне м’ясо, 
капусти не було, холодець, вінегрет (цибуля з яйцями, 
редиска), салати, риба тушена, заливна, крущики, ро-
галики, медівник, кролі, курі, компот, голубці. На сто-
лі при покійному стоїть хліб, а не несуть з собою. Ко-
ливо вертають додому і за столом першим його їдять, 
за ним – борщ. Обід називають «парастас».

ПОМИНАННЯ КАЛЕНДАРНІ Проводи  – на другий 
тиждень після Паски. Коливо варять, баба [паска] 
печеться. Коливо роздають. Ідуть на гріб, крашанки 
несуть, медівники, кладуть на могилу.  [...]  На Зелені 
свята ідуть на кладбище, на гробах кладуть печіво, цу-
керки. Троїця – три булочки зі свічкою на кожній, мо-
ляться за пропавших і загиблих, тоді – за всіх. Потім 
загальний стіл: голубці, каша (обов’язково з пшона, 
курудзи, а багаті – з рису), холодне, колачі, пиріжки з 
цибулею, кропом.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Повсякденні страви: борщ, ма-
малижка з молочком, лемішка, тісто, галушки, карто-
пля (м’ята, ціла). Тепер мамалигу, лемишку, квашу не 
роблять. Грис рідко. Борщ тепер з томатом. Робили 
квас. Пили молоко, кисле молоко, їли сир. Масло май-
же не їли. Тепер масло не рідкість. Роблять багато со-
лодких страв. Багато варять рис, манку для дітей.

с. Теремці
Записала Л. Артюх 1981 р. у с. Теремці  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 
(затоплене водами Дністровського водосховища) 

від Панчинської Ганни Василівни, 1910 р. н.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ На обід і нині варимо борщ і 
кашу. Тепер окраса з м’яса й сала, а колись м’ясо бува-
ло лише на свята, у неділю, може, курка коли. Снідан-
ня, обід і вечеря – тричі їли. Літо, коли день довгий, 
їли полуденок – там якийсь огірок з хлібом, цибуля, 
часник, шматочок сала. Я  коли ходила корови пас-
ти малою, то мама вріже лусочку сала, то я тоді ціла 
багачка. У поле носила батькові хліб і борщ з кашею 
у близнятах. Воно гаряче. В  нього  – ложка, усе виїв, 
а на денці лишає для мене. То такий гостинець. [...] Усі 
сідали до столу разом на обід. Хазяїн перший. А  як 
він далеко в полі чи де, то не ждали хазяїна, сідали 
самі. [...] [Що найчастіше готували?] Мамалиґу до час-
нику з сіллю, фасолю, курку на свята.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Не дай Бог таке пере-
жити. У войну ми їли, як шо попадеться. То забирали, 
шо виросте, а ми ховали. Діти збирали калачики, ко-
рінці пирію. Ще зелені яблучка рвали. Вони ще гіркі, 
а їли, бо голодні. Після війни сильно голодали.

ХЛІБ Пекли на декові, вчинений, житній [хліб]. Листя 
підкладали капустяне чи з дуба, чи з хріну. Чи під-
сипали мучкою. Пекли раз на тиждень, зразу багато, 
допіру в суботу. Не черствів, бо клали на полиці по-
над лави, а  ще накривали рушниками грубими, по-
лотняними. Як спечеш, то в хаті такий запах! Хліб не 
кидали, крихти курям збирали. [Хліб нашвидкуруч.] 
Малаї з кукурудзяної муки розчиняли тістом [від хлі-
ба], борошно запарювали окропом, а  тоді вчиняли 
теплою водою й тістом. Потому були форми, а зразу 
на черінь клали без листя, тільки підсипали мукою. 
Тепер теж печуть.  [...]  Коли до суботи хліб виїдали, 
то коржі пекли на соді. Такі й тепер печемо. Замісити 
на соді й воді, а  як не піст, то з яйцем на сироватці 
чи кислякові, розплескаєш і в піч. А тоді розламаєш, 
у  макітру. Натреш часнику з сіллю. Годувати худобу 
[хлібом] – не годували, а котові чи собаці даємо. То ж 
ми собачу долю їмо. Було, ходив Бог з Миколаєм по 
світу, дивився, чи праведно живемо. А тоді жили до-
бре, хліба було вдосталь, бо жито на колоссі росло від 
самої землі. То вони прикинулися старцями, наче хлі-
ба просять, зайшли до одної. А вона саме хліб пекла. 
Кажуть: «Дай за простибіг». То вона взяла недоїдену 
шкуринку з черствого, з того, що перше пекла, й ки-
нула їм, як собаці: «Їжте, шоб вам у зубах застрягло!». 
То Бог такої кривди не стерпів і взявся чухрати жито з 
колосся. Вже до кінця облущив, а тут собака загавкав, 
то Миколай і попросив для собаки лишити трохи хлі-
ба. То тепер ми собачий хліб маємо. Собака нас вряту-
вав від голоду.
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ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Пироги печуть з 
пшеничного борошна з горохом, картоплею, капус-
тою, сиром. Солодка начинка – повидло із сливок або 
просто сахаром посипані зверху. Пироги на свято чи 
на неділю.  [...] Млинці замішуємо на молоці чи воді, 
з яйцем чи без них. З олієм смажать.  [...] Паланиці з 
сирої кукурузної муки чи з мамалиґи: тісто некруте, 
всередину начинка  – картопля, а  тоді на лопату і в 
піч. Їли з часником. Тепер теж печуть. Варять варе-
ники з картофлями, капустою, з розпареними сухими 
сливками, з  вишнями, сиром. Подають гарячими із 
сметаною. Борщ. Варили борщ з буряком, капустою, 
картоплею, морквою, квасолею, цибулею з квасом чи 
ґрисом [заквашеними житніми висівками або куку-
рудзяним борошном]. Смажену цибулю розтирали 
у макітрі, заправляли. Варили у горшках, привозили 
гончарі з-за Жванчика [річки]. Зелений борщ варили 
зі щавником, картоплею, заправляли кукурудзяним 
борошном. Не забілювали. Бувало, вливали сирове 
яйце. Тепер так само. На весілля варять борщ і капус-
ту. Капусту варили засипану крупами. Спершу пшона 
не було, то кукурудзою засипали, засмажували олієм 
із цибулею, розтирали в макітрі. Тушкують капусту 
квашену, влітку  – свіжу, додають тепер до неї трохи 
томату. Колись того не було. Варять голубці з листя 
капусти і з кукурузною крупою, цибулькою, засмаже-
ною на олійці.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Тепер є молоко, 
а  по війні мало тримали корів, молоко було рідко. 
З овечого молока робили бриндзу. На молоці варили 
тісто [домашню локшину]. Тісто варили в піст на воді. 
Відціджували, заправляли засмажкою з цибулі на 
олії. Сир подавали з мамалигою, з тістом. Тепер сир є, 
а бриндзу купують, бо овець нині мало. Сметану зби-
рають: у гладущиках скисає молоко. Збирають верш-
ки, відігрівають. А кисляк відігрівають на сир. Ще й 
зараз, у кого є корови, б’ють масло. Де в кого ще й мас-
нички збереглися. Я  маю. [Маснична циліндричної 
форми, трохи звужена догори. Унизу діаметр – 18 см, 
угорі – 12 см, 35 см заввишки. Збивач на тичці 57 см 
заввишки, на ній насаджено кружок діаметром 10 см з 
п’ятьма досить великими круглими отворами.]

СТРАВИ З РИБИ Рибу самі ловили, їли свіжу й солили. 
Чехуни варили до мамалиґи. Варили юшку, підпалену 
мукою, більш кукурудзяною. Чехуни в’ялили, а  тоді 
розпарювали до картоплі, мамалиґи. Тепер оселедець 
купований.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На весілля варять борщ, капусту, 
холодець, варять з риби юшку, підпалену мукою. Пе-
чуть коровай і чотири калачі з питльованої муки, на 
яйцях і молоці, трохи солодкі. І зараз печуть, то кала-
чів більше. 

НАПОЇ Квас робили з сушні. Тепер рідко робимо. Біль-
ше сировець з житнього хліба. Чай мало пили, звіро-
бій і м’яту пили, заварювали гілки вишневі. Тепер чай 
п’ємо і траву теж заварюємо. На вигоні був колись 
шинок, там пили горілку. То до мене було. Тепер го-
рілку п’ють багато більше. Й самогон женуть з буряка 
чи з цукру.

ПОСТУВАННЯ Кваші тепер нема, а  мама ще робила 
у Великий піст перед Великоднем. В  піст хіба не че-
рез другий день варили. Брала кукурузну, житню і 

пшеничну муку, запарювала, завдавала дріжджами, 
то бродило. Стежили, шоб не перекисло, а  було со-
лодке. І  в тому ж горщику варили. Дивилися, аби 
не втекло.  [...]  Лемішку робили нечасто, бо гречки 
мало було, а  тепер і зовсім не роблять. Робили як 
не з гречки, то з житньої муки. Відолляти окропу 
і в него борошно, терти, тоді варити, заколочуючи 
паличкою, такою довгенькою [показує приблизно 
25  см]. Проса було мало, більше кукурудзи. То біль-
ше мамалигу варили. Варили ячмінні каші, з ними ж 
робили голубці (або з кукурудзою). І  зараз варимо  
мамалиґу.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ва-
рили пшеницю – кутю [На Святий вечір]. Пшеницю 
обдирали, віяли і не товкли, а варили цілою. Кутю со-
лодили цукром чи медом, в  кого був. Терли мак, за-
можніші клали горіхи. Тепер усі мають горіхи, а мак 
забороняють сіяти. То на Святий вечір і Різдво. На 
Святий вечір варили кутю, риби варили. В Студениці 
був різдвяний ярмарок, там купували чехуни. Роби-
ли пісні голубці. Вар варили до куті, ставили поряд на 
столі. Кислиці сушили й варили на Святвечір. На день 
Різдва варили борщ, курку, юшку, мнясо пекли чи ва-
рили, до того вівці й свині різали. Ковбасу смажили. 
Того дня не слід різати ножем, то все приготували від 
учора, а в свято тільки варили.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пе-
чемо паски з пшеничної муки, на дріжджах, на яйцях, 
на молоці. Добре вмішуєш і – в ринки. Тісто бери за 
раз, не додавати, бо буде тріскатися. Зверху кладуть 
хрестики з тіста. Курей було мало, яйця збирали до 
Паски увесь піст. Красили крашанки, писали писанки. 
Й тепер малюють.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГ ЦИК-
ЛУ А на Маковія мак із сахаром, теж перетрусиш у ма-
кітрі. Діти люблять. Тільки тепер мак не можна сіяти. 
Мак терли в макітрі макогоном, у мене й тепер є. [Макі-
тра не полив’яна, діаметр зверху – 29 см, знизу – 12 см, 
14 см заввишки. Макогін – 32 см завдовжки]. Коржики 
пекли, такі, як тепер: на молоці й яйці, смальці, олієм 
деко помащене. Цукерцем притрусиш – у піч.

ПОСУД, НАЧИННЯ Ступи були ножні, на ній товкли 
соняшник і, в кого була, гречку. Млина в селі не було. 
Крупорушки не було.

ПОМИНКИ На поминки варять коливо так само, як 
кутю, з  пшениці. Варять борщ, капусту, рибу, м’ясо. 
Тепер більше, а колись три страви.

ГОСТИНА Гостей приймали охоче, годували кращим, 
припрошували. На свято частували чаркою. Тепер так 
само. Як хочеш, щоб до тебе гості ходили, ходи й ти. 
Старцям давали борошно, крупи, хліб. Не відпускали 
без хліба. Називали їх «старчики», «старці», «діди». 
Тепер таких мало вже. Од війни було більше.

с. Ходорівці
Записала Л. Артюх 1983 р. у с. Ходорівці  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 
від Царук Ганни Федорівни, 1898 р. н.,  

та Царука Никифора Сергійовича, 1900 р. н. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Тримали свині, вівці на молоко, ко-
рови мали. Коней тримали по парі або спрягалися. Ві-
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Іформи, трохи звужена догори. Унизу діаметр – 18 см, Іформи, трохи звужена догори. Унизу діаметр – 18 см, 
угорі – 12 см, 35 см заввишки. Збивач на тичці 57 см Іугорі – 12 см, 35 см заввишки. Збивач на тичці 57 см 
заввишки, на ній насаджено кружок діаметром 10 см з Ізаввишки, на ній насаджено кружок діаметром 10 см з 
п’ятьма досить великими круглими отворами.]Іп’ятьма досить великими круглими отворами.]

Рибу с ІРибу самі ловили, їли свіжу й солили. Іамі ловили, їли свіжу й солили. 
Чехуни варили до мамалиґи. Варили юшку, підпалену ІЧехуни варили до мамалиґи. Варили юшку, підпалену 
мукою, більш кукурудзяною. Чехуни в’ялили, а  тоді Імукою, більш кукурудзяною. Чехуни в’ялили, а  тоді 
розпарювали до картоплі, мамалиґи. Тепер оселедець Ірозпарювали до картоплі, мамалиґи. Тепер оселедець 

М
З овечого молока робили бриндзу. На молоці варили 

М
З овечого молока робили бриндзу. На молоці варили 
тісто [домашню локшину]. Тісто варили в піст на воді. 

М
тісто [домашню локшину]. Тісто варили в піст на воді. 
Відціджували, заправляли засмажкою з цибулі на 
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Відціджували, заправляли засмажкою з цибулі на 
олії. Сир подавали з мамалигою, з тістом. Тепер сир є, 

М
олії. Сир подавали з мамалигою, з тістом. Тепер сир є, 
а бриндзу купують, бо овець нині мало. Сметану зби

М
а бриндзу купують, бо овець нині мало. Сметану зби
рають: у гладущиках скисає молоко. Збирають верш

М
рають: у гладущиках скисає молоко. Збирають верш-

М
-

ки, відігрівають. А кисляк відігрівають на сир. Ще й Мки, відігрівають. А кисляк відігрівають на сир. Ще й 
зараз, у кого є корови, б’ють масло. Де в кого ще й масМзараз, у кого є корови, б’ють масло. Де в кого ще й мас-М-
нички збереглися. Я  маю. [Маснична циліндричної Мнички збереглися. Я  маю. [Маснична циліндричної 
форми, трохи звужена догори. Унизу діаметр – 18 см, Мформи, трохи звужена догори. Унизу діаметр – 18 см, 
угорі – 12 см, 35 см заввишки. Збивач на тичці 57 см Мугорі – 12 см, 35 см заввишки. Збивач на тичці 57 см 
заввишки, на ній насаджено кружок діаметром 10 см з Мзаввишки, на ній насаджено кружок діаметром 10 см з 
п’ятьма досить великими круглими отворами.]Мп’ятьма досить великими круглими отворами.]

амі ловили, їли свіжу й солили. Мамі ловили, їли свіжу й солили. 
Чехуни варили до мамалиґи. Варили юшку, підпалену МЧехуни варили до мамалиґи. Варили юшку, підпалену 
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томату. Колись того не було. Варять голубці з листя 

Ф
томату. Колись того не було. Варять голубці з листя 
капусти і з кукурузною крупою, цибулькою, засмаже

Ф
капусти і з кукурузною крупою, цибулькою, засмаже-

Ф
-

ер є молоко, Фер є молоко, 
а  по війні мало тримали корів, молоко було рідко. Фа  по війні мало тримали корів, молоко було рідко. 
З овечого молока робили бриндзу. На молоці варили ФЗ овечого молока робили бриндзу. На молоці варили 
тісто [домашню локшину]. Тісто варили в піст на воді. Фтісто [домашню локшину]. Тісто варили в піст на воді. 
Відціджували, заправляли засмажкою з цибулі на ФВідціджували, заправляли засмажкою з цибулі на 
олії. Сир подавали з мамалигою, з тістом. Тепер сир є, Фолії. Сир подавали з мамалигою, з тістом. Тепер сир є, 

Різдва варили борщ, курку, юшку, мнясо пекли чи ва

Ф
Різдва варили борщ, курку, юшку, мнясо пекли чи ва
рили, до того вівці й свині різали. Ковбасу смажили. 

Ф
рили, до того вівці й свині різали. Ковбасу смажили. 
Того дня не слід різати ножем, то все приготували від 

Ф
Того дня не слід різати ножем, то все приготували від 
учора, а в свято тільки варили.

Ф
учора, а в свято тільки варили.

СФСТРАВИФТРАВИ ВЕСФ ВЕСНФН
чеФчемо паски з пшеничної муки, на дріжджах, на яйцях, Фмо паски з пшеничної муки, на дріжджах, на яйцях, 
на молоці. Добре вмішуєш і – в ринки. Тісто бери за Фна молоці. Добре вмішуєш і – в ринки. Тісто бери за 
раз, не додавати, бо буде тріскатися. Зверху кладуть Фраз, не додавати, бо буде тріскатися. Зверху кладуть 
хрестики з тіста. Курей було мало, яйця збирали до Фхрестики з тіста. Курей було мало, яйця збирали до 
Паски увесь піст. Красили крашанки, писали писанки. ФПаски увесь піст. Красили крашанки, писали писанки. 
Й тепер малюють.ФЙ тепер малюють.

СФСТРАВИФТРАВИ
ЛУФЛУ

Е
забороняють сіяти. То на Святий вечір і Різдво. На 

Е
забороняють сіяти. То на Святий вечір і Різдво. На 
Святий вечір варили кутю, риби варили. В Студениці 

Е
Святий вечір варили кутю, риби варили. В Студениці 
був різдвяний ярмарок, там купували чехуни. Роби

Е
був різдвяний ярмарок, там купували чехуни. Роби
ли пісні голубці. Вар варили до куті, ставили поряд на Ели пісні голубці. Вар варили до куті, ставили поряд на 
столі. Кислиці сушили й варили на Святвечір. На день Естолі. Кислиці сушили й варили на Святвечір. На день 
Різдва варили борщ, курку, юшку, мнясо пекли чи ваЕРіздва варили борщ, курку, юшку, мнясо пекли чи ваЕрили, до того вівці й свині різали. Ковбасу смажили. Ерили, до того вівці й свині різали. Ковбасу смажили. 
Того дня не слід різати ножем, то все приготували від ЕТого дня не слід різати ножем, то все приготували від 
учора, а в свято тільки варили.Еучора, а в свято тільки варили.

ЯЕЯНЕНОГЕОГО КАЛЕЕО КАЛЕ
мо паски з пшеничної муки, на дріжджах, на яйцях, Емо паски з пшеничної муки, на дріжджах, на яйцях, 
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вці й свині їли, а  коней не їдять. Не знаю, чому, але 
не їли ніколи. Телят самі не їли. Продавали бичків, 
а теличок на розплід лишали, або так само продавали. 
М’ясо свиняче солили в діжечках, [також] коптили в 
коминах. Багатші м’яса продавали мало, а бідний рі-
зав і продавав. Різали самі. Й тепер так. І тепер хто – 
для себе, хто  – на продаж. Коли кололи свиней (під 
Різдво чи Паску), солене сало складали у череп’яні ве-
ликі ринки з двома вузами, щоб піднести можна було 
удвох. М’ясо теж так солили. Називали «солонина». 
Тепер є холодильники, то м’ясо не солимо. Кишки ро-
блять з кров’ю, з гречаними крупами, як колись. Ро-
блять ковбаси смажені на запас, заливають смальцем. 
Баранину їли з баранців.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Що найбільш варили? Борщ 
з капустою й буряком, засмажували цибулею. Карто-
плю, моркву – усього потроху, а тоді в піч, упріє. За-
квашували сироваткою, ґрисом з житніх висівок чи 
сквашеним буряком і квасом. Й  досі так, ґрису не 
роблять, бо нема висівок. [...] Картоплю з молоком чи 
кисляком. То на сніданок чи вечерю. Мамалигу вари-
ли. З кукурузного борошна. Я й тепер люблю, коли в 
лавку привозять муку. Капусняк. Капуста засипана. 
частенько варимо: картопля вариться, аж розварить-
ся, пшоном затирається в окропі, тоді засмажена ци-
буля. Варять у череп’яному горщику в печі чи на пли-
ті. Усе варять у череп’яних горщиках, то вже тепер 
каструлі, колись їх не було. А у череп’яному все смач-
ніше. Варимо вареники з сиром, картоплею, капустою. 
Давніше з маком варили, нині маку нема. Тісто на ва-
реники у піст на воді без яєць місили, а нині вже не 
так постують. Тісто [локшину] варять із молоком чи 
на воді з картоплями.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Обід  – рано. На обід варять 
мамалигу, картоплю, коли з молоком, коли з цибулею 
смаженою. Полудень – борщ і каша, на вечерю – га-
лушки на воді чи молоці з пшеничної чи кукурудзяної 
муки. Теж можна мамалигу чи картоплю, чи юшку з 
якої крупи – пшона, кукурудзи, ячменю. Як у печі, ва-
риш на обід і полудень зразу, а на вечерю окремо. Як 
на плиті, то вариш усе окремо. Тричі на день. Їсти сі-
дають, хто коли з роботи прийшов, нікого не чекають. 
За столом на лаві сідають [дорослі], а діти – за ослін на 
маленьких стільчиках. Тато сам їх робив.

ПОСУД, НАЧИННЯ Їли з однієї миски дерев’яними 
ложками. Ложки цигани робили і продавали на ба-
зарі. Базар і ярмарки були у Кам’янці-Подільському. 
Тепер є ложки залізні, тепер і мисок на всіх стачить. 
Гончарі привозили з Дунаєвець миски, гладущики, 
слоїки, горшки й макітри. Були макітри полив’яні для 
страв, а були сірі – щоб терти пшоно, мак, засмажки. 
Макітер тепер, шкода, нема. [Показує ринку, слоїк і 
гладущик. Ринка з однією ручкою, як чашка 8 см за-
ввишки, діаметр – 12 см. Гладущик з однією ручкою, 
23  см заввишки, зверху діаметр  – 12  см. Біля горла 
трохи звужений. Слоїк  – 38  см заввишки, угорі діа-
метр – 19 см, посередині бочечкою – десь близько 25–
28 см.] У гладущиках зберігали молоко, кисляк, в них 
же подавали на стіл. Ще дехто має. Кажуть, що в них 
молочні продукти краще зберігаються.

ГОСТИНА Гостили гостей, як нагодилися на полудень. 
Старцям давали з собою хліб, крупу чи муку, або да-
вали їсти гаряче, як було.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Овечок доїли. Те-
пер мало хто має. Робили сир з овечого молока: гріли, 
кидали ґляґ – кавальчик шлунка з ягняти. Тоді коло-
тили, сир вибирали, оддушували, солили і клали в 
діжчинку. Коров’яче їдять сире, варене з тістом чи га-
лушками, з кашами. Кисляк роблять. Сметану [їдять]. 
З вершків масло досі збивають, тільки не в масничках, 
а в слоїках.

НАПОЇ На свята квасили квас із сушини [яблук, груш, 
слив]. Тепер мало роблять. Чаю тоді не знали, пили за-
варювану траву, гілля вишні [заварювали]. Вар вари-
ли з сушини. Лісову малину сушили й пили. Тепер чай 
п’ють. Од войни стали гнати горілку.

ХЛІБ Хліб пекли на дні [на поду печі], на капустяному 
листі, а то й без нього. Садили в піч на дерев’яній ло-
паті. І тепер у мене є, тільки хліб вже не печу. Тепер 
хліб купують. Печуть хіба хто на весілля.

ПОСТУВАННЯ У  піст усе було на олію, варили карто-
плю, смажили цибулю, мамалигу варили. Кваші другі 
варили, я – ні, у мене не вдавалася. Лемішку багато ва-
рили. Брали окріп, а в нього сипали пшеничну разову 
муку. Заварювали і їли з олієм чи засмажкою. Тепер не 
робимо. Гречані бували, але ж рідко, бо мало гречки 
було. З гречаної лемішки смажили на пательні лежні, 
начиняли картоплею з сиром. З мамалиги теж лежні 
робимо.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [У М’ясоїд] на салі засмажува-
ли. Молоко їли, варили каші з молоком, сир був. Мас-
ло били на продаж, сметану до вареників брали. На 
свята яку курку чи качку ріжеш. То і справді свято.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На весілля варили небагато 
страв, тільки щоб було чим гостей частувати: капус-
та засипана, гишки [холодець], голубці в капустяному 
листі з кукурудзою й трохи м’яса чи сала, чи пудче-
ревини смаженої, печеня – м’ясо пудпекли і з мукою 
варили густенько. Борщ на весілля не варили, то в нас 
на похорон.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Пекли калачів чимало, щоб на роз-
дачу було, щоб усім сватам і кумам. Куми й свої пекли, 
несли. Тепер більше печуть, шоб було усій родині. На-
ймали кухарок (і  тепер наймають), які варили й пе-
кли. Кухарки, які до калачів, – заміжні, бо не дай Біг 
розведена буде чи вдова. Калачі справні, зверха яйцем 
мащені, аж золоті, як спечуться.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ На родини 
й хрестини – голубці, вареники, печеня. Кашу не ва-
рили, голубці є.

ПОМИНКИ На поминки варимо й досі коливо з куті – 
пшениця, в миску, зверху конфетки-горошки, носимо 
на цвинтар, там роздавали. В  хаті на стіл ставлять, 
тричі перше беруть, тоді страви: борщ, голубці, варе-
ники чи пироги.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Паску печемо паски: яйця, молоко, цукор, мука пит-
льована, мускатна галка, гвоздичка мелена, шафран. 
Тепер усе є. Тісто гарно замісиш, змастиш ринки з че-
репка – бабники, мастиш яйцем і в піч. На Великдень – 
гишки, голубці, капусту засипану варимо, хто порося 
ріже, мало вівці ріжуть. Тепер овець мало тримають. 
Ковбаси з м’ясом і салом з перцем. Начиняють тонку 
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муки. Теж можна мамалигу чи картоплю, чи юшку з 
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муки. Теж можна мамалигу чи картоплю, чи юшку з 
якої крупи – пшона, кукурудзи, ячменю. Як у печі, ва-Іякої крупи – пшона, кукурудзи, ячменю. Як у печі, ва-
риш на обід і полудень зразу, а на вечерю окремо. Як Іриш на обід і полудень зразу, а на вечерю окремо. Як 
на плиті, то вариш усе окремо. Тричі на день. Їсти сіІна плиті, то вариш усе окремо. Тричі на день. Їсти сі
дають, хто коли з роботи прийшов, нікого не чекають. Ідають, хто коли з роботи прийшов, нікого не чекають. 
За столом на лаві сідають [дорослі], а діти – за ослін на ІЗа столом на лаві сідають [дорослі], а діти – за ослін на 
маленьких стільчиках. Тато сам їх робив.Імаленьких стільчиках. Тато сам їх робив.

Їли з одні ІЇли з однієї миски дерев’яними Ієї миски дерев’яними 
ложками. Ложки цигани робили і продавали на баІложками. Ложки цигани робили і продавали на ба
зарі. Базар і ярмарки були у Кам’янці-Подільському. Ізарі. Базар і ярмарки були у Кам’янці-Подільському. 
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М
Давніше з маком варили, нині маку нема. Тісто на ва
реники у піст на воді без яєць місили, а нині вже не 
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смаженою. Полудень – борщ і каша, на вечерю – гаМсмаженою. Полудень – борщ і каша, на вечерю – га-М-
лушки на воді чи молоці з пшеничної чи кукурудзяної Млушки на воді чи молоці з пшеничної чи кукурудзяної 
муки. Теж можна мамалигу чи картоплю, чи юшку з Ммуки. Теж можна мамалигу чи картоплю, чи юшку з 
якої крупи – пшона, кукурудзи, ячменю. Як у печі, ва-Мякої крупи – пшона, кукурудзи, ячменю. Як у печі, ва-
риш на обід і полудень зразу, а на вечерю окремо. Як Мриш на обід і полудень зразу, а на вечерю окремо. Як 
на плиті, то вариш усе окремо. Тричі на день. Їсти сіМна плиті, то вариш усе окремо. Тричі на день. Їсти сі
дають, хто коли з роботи прийшов, нікого не чекають. Мдають, хто коли з роботи прийшов, нікого не чекають. 
За столом на лаві сідають [дорослі], а діти – за ослін на МЗа столом на лаві сідають [дорослі], а діти – за ослін на 

та засипана, гишки [холодець], голубці в капустяному 
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та засипана, гишки [холодець], голубці в капустяному 
листі з кукурудзою й трохи м’яса чи сала, чи пудчеМлисті з кукурудзою й трохи м’яса чи сала, чи пудче
ревини смаженої, печеня – м’ясо пудпекли і з мукою Мревини смаженої, печеня – м’ясо пудпекли і з мукою 
варили густенько. Борщ на весілля не варили, то в нас Мварили густенько. Борщ на весілля не варили, то в нас 
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ті. Усе варять у череп’яних горщиках, то вже тепер 

Ф
ті. Усе варять у череп’яних горщиках, то вже тепер 
каструлі, колись їх не було. А у череп’яному все смач Фкаструлі, колись їх не було. А у череп’яному все смач- Ф-
ніше. Варимо вареники з сиром, картоплею, капустою. Фніше. Варимо вареники з сиром, картоплею, капустою. 
Давніше з маком варили, нині маку нема. Тісто на ва ФДавніше з маком варили, нині маку нема. Тісто на ва- Ф-
реники у піст на воді без яєць місили, а нині вже не Френики у піст на воді без яєць місили, а нині вже не 
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начиняли картоплею з сиром. З мамалиги теж лежні 
робимо.

Ф
робимо.

Р ФРАЦІОФАЦІОНФН ХАРФ ХАРЧФЧУВАФУВАННФННЯФЯ
ли. Молоко їли, варили каші з молоком, сир був. МасФли. Молоко їли, варили каші з молоком, сир був. Мас
ло били на продаж, сметану до вареників брали. На Фло били на продаж, сметану до вареників брали. На 
свята яку курку чи качку ріжеш. То і справді свято.Фсвята яку курку чи качку ріжеш. То і справді свято.

З ФЗ ФАСФАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬФТІЛЛЯ ВЕСІЛЬ
страв, тільки щоб було чим гостей частувати: капусФстрав, тільки щоб було чим гостей частувати: капус
та засипана, гишки [холодець], голубці в капустяному Фта засипана, гишки [холодець], голубці в капустяному 
листі з кукурудзою й трохи м’яса чи сала, чи пудчеФлисті з кукурудзою й трохи м’яса чи сала, чи пудче
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плю, смажили цибулю, мамалигу варили. Кваші другі 
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плю, смажили цибулю, мамалигу варили. Кваші другі 
варили, я – ні, у мене не вдавалася. Лемішку багато ваЕварили, я – ні, у мене не вдавалася. Лемішку багато ва
рили. Брали окріп, а в нього сипали пшеничну разову Ерили. Брали окріп, а в нього сипали пшеничну разову 
муку. Заварювали і їли з олієм чи засмажкою. Тепер не Емуку. Заварювали і їли з олієм чи засмажкою. Тепер не 
робимо. Гречані бували, але ж рідко, бо мало гречки Еробимо. Гречані бували, але ж рідко, бо мало гречки Ебуло. З гречаної лемішки смажили на пательні лежні, Ебуло. З гречаної лемішки смажили на пательні лежні, 
начиняли картоплею з сиром. З мамалиги теж лежні Еначиняли картоплею з сиром. З мамалиги теж лежні 
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кишку і жарять на пательні, а тоді на декові допікають 
у печі. Давніше коптили у комінах. Тепер тільки дехто. 
Кишку робили – начиняли товсту кишку кров’ю з гре-
чаною крупою й салом.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Святвечір ставимо оселедець, рибу варену, кутю з 
пшениці з медом, цукром і маком тертим. Пшеницю 
обдирали, могли й не товкти в ступі. Кутю без маку й 
меду варили й у будень, рідко. Тоді на неї казали «пше-
ниця». На Різдво вже доїдали кутю, їли м’ясо. Пече-
ню, голубці, вареники, ковбасу, кишку [кров’янку 
готували]. 

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Западинці
Записала О. Боряк 23 червня 2013 р.  

у с. Западинці Летичівського р-ну Хмельницької обл. 
від Гунькової Галини Карпівни, 1941 р. н.,  

та Роженко Єлизавети Гордєєвни, 1919 р. н.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Колись сніданків не було. Всьо 
кипить у печі у горшках, у горшках добра страва. От в 
горшках в печі, я ще помню, як мама в горшках вари-
ла. В печі в горшках. І так воно вижариться. Хліб пе-
кли щосуботи. Щосуботи пиріжки з горохом. Часнику 
натрем. Борщ обязатєльно. А як не борщ – розсоль-
нік. Капустняк – це щі. І каша обязатєльно до моло-
ка. Линишка з кукурудзяної муки. Піджарюють її. Ну 
і бараболю дуже часто пекли. А вечерю обязатєльно. 
«В мундірах» бараболю, внесуть огірків, а огірки пере-
січені капустою, такі добрі огірки. І вечеряєм.

СТРАВИ З ГРИБІВ Я прийшла з лісу, зразу чищу [гри-
би]. Помила в холодній воді, шоб не темніли, потім в 
теплій воді три рази. Помила і кладу варить. Тоді на 
друшляк зцідила і варю я. Вони ціленькі. Чищу, шо б 
не червиві, нічого. На спід банки кладу окріп, кладу 
горошок і кладу листочок. Варю не менше півтори, 
а то й дві години на слабому вогні. Но перед тим як 
маєте їх класти, то треба влляти оцету. Оцету можна 
ложку для того, шоб вони варилися і не розкисали, не 
розлізлися. Прямо столову ложку влляла і всьо. Гри-
би повинні бути всі чисті. Оце появилися ці лисички, 
варити не менше, засікаю я на годиннику. Я всі ріжу, 
бо боюсь, шоб не були червиві. Не менше півтори го-
дини на слабому вогні [варити]. Повинні впасти вони 
на дно. Вони киплять, всьо, на друшляк взяла і мию. 
Обов’язково разів три. Такий черпак у мене великий, 
і шоб вода стікала. Стікає вода. Другу воду я поставила 
на газ. Ллю кип’яток і кидаю туди листочок, гвоздіку, 
тільки гвоздіки небагато, бо вона пахне, і солі. Солі я 
кидаю по вкусу. Кипить окріп, я кидаю сіль і ллю туда 
ще оцет, бо я вже вимила, то вони вже в мене не кислі. 
А лучше сипати лімонну кислоту. Не оцет, а лімонну 
кислоту. Всипали, наприклад, пів чайної ложечки. 
Скільки у вас є грибів. Я все кипячу. Воно закипіло, 
в мене ці гриби вже на друшляку вон вже зцідились. 
Тоді я пробую воду. А  ще дуже добре взяти лимон, 
просто вичавити і дуже гарний сік, буде пахнути. Ну 
до лімонної кислоти всєгда треба добавляти сахар.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Як готують ле-
мішку?] Кукурудзяна мука, тільки міленько змелена. 

Колись горшки з глини випалювали. Сиплють муку і 
ставлять її піджарюватись. Тоді заливають кипятком, 
додають яйце чи два, якшо є масло, трошки масла, 
а тоді пряжу кипятять в печі і поливають цю лемішку. 
Дуже добра була. У  піст варити кашу, чи «галушки» 
кажуть. Тоже на пательнях пряжать сім’я, шоб воно 
прямо піджарене було. А  потім в макітрі макогоном 
розтерли і процідили на сито. Таке спеціальне малень-
ке сито було. Шилуха остається, а те всьо проціджене, 
і поливають цю обмішку. А олія була з гарбузових зер-
нят і сім’я. Не було [соняшникової], не сіяв ніхто. Ще 
навіть не знали, шо таке соняшник. Тільки гарбузове 
насіння і сім’я.

НОВОУШИЦЬКИЙ РАЙОН
с. Антонівка

Записав М. Бех у с. Антонівка  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

від Онищука Миколи Петровича, 1937 р. н.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Самі луччі коноплі. Це така 
вєщь. Це ж то сімня як втре баба, напече. Як напечє 
якихось пирогів, напримєр, з  кукурудзяною мукою. 
Якихось малаїв з кукурудзяної муки або з горохом, чі 
з чім вона тамечки спечє пирогів і втре сім’я. Шо ти, 
мацанка, книжка пише, вкуснятина така, шо й ну.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Як робили олію з конопель?] Олія. 
Так саме, як з соняшника. Така і є, так саме жарили, 
так саме пресували. Як соняшникова олива, пресом 
просто пропускаєця, жариця, і  притиснув, і  текла 
олива. І  кукурудзяна була олива. Спеціально пре-
си були. Для соняшника прес легший, а  з кукурудзи 
тре’ тісніше, шоб з неї потекло. То просто такі преси 
були. Тілько єдне насіння, і то вичістити, викрутить, 
шоб воно було чістесеньке, їдно зерно, так викругля-
ють його, висушат, викругляют і туди зерно то-то. Там 
на олійні трут і вижимают с тої оливу. Ото дєйстві-
тєльно олива була. [...] [Де зберігали сало, м’ясо?] Хто 
його зберігав! Господи Боже! Десь у погрібі поставили 
в каструлю, посолили, та й там воно стояло. Або до 
бантини прив’язали, і він бачіть, шо воно пожовкло, 
там воно жовте таке геть. Такий ворочок, спеціально 
с полотна такий мішечок шили, «ворочок» називає-
ця, і прив’язували до бантини, і брали там по кусоч-
ку. Пустота була. Взяла мама кусочьок сала, затерла 
борщ, так гарно борщ пахне старим салом. А  зараз 
шо? Всьо ж на хімії. А перше було своє всьо: і чєрешні, 
і ядзвінь такий, ото корінь такий, таке дерево росло, 
такі колючкі росли, таке, як тернятне, ну воно не тер-
ня, а таке було довголисте, густе-густе. Воно як росло 
по селу, я маю в віду, по окопах. Перше ж не було шта-
хетів, ну хто робив штахети тоді, ліс государствєнний, 
туда патику не підеш не забереш. Ліс государственний 
і всьо, і такі насівалися – і ядзвін такий, і ягоди, якшо 
достигали, і ми його їли. А воно таке солодковате, такі 
ягоди солодкі, дрібненькі і солодкі. Як антипки. Але 
антипка кругленька чорна, а то-то червоне і довгень-
ке. Окацію їли, цвіт окації їли. Шо хочеш було. Най 
Бог милує. Де ті роки ділися? Саме зараз жити і нема 
коли. [Де зберігали молоко?] Так само в погрібі. А хто 
його тримав, шоб воно не скисало? Здоїла ранішнє 
молоко, якшо на обід треба зварити дітям, наприме-
речки, якоїсь каші чі мамалиґи...
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не червиві, нічого. На спід банки кладу окріп, кладу 
горошок і кладу листочок. Варю не менше півтори, Ігорошок і кладу листочок. Варю не менше півтори, 
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би повинні бути всі чисті. Оце появилися ці лисички, Іби повинні бути всі чисті. Оце появилися ці лисички, 
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«В мундірах» бараболю, внесуть огірків, а огірки пере
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«В мундірах» бараболю, внесуть огірків, а огірки пере
січені капустою, такі добрі огірки. І вечеряєм.

М
січені капустою, такі добрі огірки. І вечеряєм.

ийшла з лісу, зразу чищу [гри
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би]. Помила в холодній воді, шоб не темніли, потім в 
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би]. Помила в холодній воді, шоб не темніли, потім в 
теплій воді три рази. Помила і кладу варить. Тоді на Мтеплій воді три рази. Помила і кладу варить. Тоді на 
друшляк зцідила і варю я. Вони ціленькі. Чищу, шо б Мдрушляк зцідила і варю я. Вони ціленькі. Чищу, шо б 
не червиві, нічого. На спід банки кладу окріп, кладу Мне червиві, нічого. На спід банки кладу окріп, кладу 
горошок і кладу листочок. Варю не менше півтори, Мгорошок і кладу листочок. Варю не менше півтори, 
а то й дві години на слабому вогні. Но перед тим як Ма то й дві години на слабому вогні. Но перед тим як 
маєте їх класти, то треба влляти оцету. Оцету можна Ммаєте їх класти, то треба влляти оцету. Оцету можна 
ложку для того, шоб вони варилися і не розкисали, не Мложку для того, шоб вони варилися і не розкисали, не 
розлізлися. Прямо столову ложку влляла і всьо. ГриМрозлізлися. Прямо столову ложку влляла і всьо. Гри
би повинні бути всі чисті. Оце появилися ці лисички, Мби повинні бути всі чисті. Оце появилися ці лисички, 
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горшках в печі, я ще помню, як мама в горшках вари
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ла. В печі в горшках. І так воно вижариться. Хліб пе
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ла. В печі в горшках. І так воно вижариться. Хліб пе-
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кли щосуботи. Щосуботи пиріжки з горохом. Часнику Фкли щосуботи. Щосуботи пиріжки з горохом. Часнику 
натрем. Борщ обязатєльно. А як не борщ – розсоль Фнатрем. Борщ обязатєльно. А як не борщ – розсоль- Ф-
нік. Капустняк – це щі. І каша обязатєльно до моло Фнік. Капустняк – це щі. І каша обязатєльно до моло- Ф-
ка. Линишка з кукурудзяної муки. Піджарюють її. Ну Фка. Линишка з кукурудзяної муки. Піджарюють її. Ну 
і бараболю дуже часто пекли. А вечерю обязатєльно. Фі бараболю дуже часто пекли. А вечерю обязатєльно. 
«В мундірах» бараболю, внесуть огірків, а огірки пере Ф«В мундірах» бараболю, внесуть огірків, а огірки пере- Ф-

вєщь. Це ж то сімня як втре баба, напече. Як напечє 

Ф
вєщь. Це ж то сімня як втре баба, напече. Як напечє 
якихось пирогів, напримєр, з  кукурудзяною мукою. 

Ф
якихось пирогів, напримєр, з  кукурудзяною мукою. 
Якихось малаїв з кукурудзяної муки або з горохом, чі 

Ф
Якихось малаїв з кукурудзяної муки або з горохом, чі 
з чім вона тамечки спечє пирогів і втре сім’я. Шо ти, 

Ф
з чім вона тамечки спечє пирогів і втре сім’я. Шо ти, 
мацанка, книжка пише, вкуснятина така, шо й ну.

Ф
мацанка, книжка пише, вкуснятина така, шо й ну.

ЗФЗАФАПФПАФАСИ ХАРФСИ ХАРЧФЧОВІФОВІ
Так саме, як з соняшника. Така і є, так саме жарили, ФТак саме, як з соняшника. Така і є, так саме жарили, 
так саме пресували. Як соняшникова олива, пресом Фтак саме пресували. Як соняшникова олива, пресом 
просто пропускаєця, жариця, і  притиснув, і  текла Фпросто пропускаєця, жариця, і  притиснув, і  текла 
олива. І  кукурудзяна була олива. Спеціально преФолива. І  кукурудзяна була олива. Спеціально пре
си були. Для соняшника прес легший, а  з кукурудзи Фси були. Для соняшника прес легший, а  з кукурудзи 
тре’ тісніше, шоб з неї потекло. То просто такі преси Фтре’ тісніше, шоб з неї потекло. То просто такі преси 
були. Тілько єдне насіння, і то вичістити, викрутить, Фбули. Тілько єдне насіння, і то вичістити, викрутить, 

Е
Новоушицького р-ну 

Е
Новоушицького р-ну 

від Онищука Миколи Петровича, 1937 р. н.Евід Онищука Миколи Петровича, 1937 р. н.ЕО ЕО ЕДО ЕДОБ ЕБА ЕАНН ЕННЯ ЕЯ ХАРЕ ХАРЧЕЧОВІЕОВІ Самі лЕСамі л
вєщь. Це ж то сімня як втре баба, напече. Як напечє Евєщь. Це ж то сімня як втре баба, напече. Як напечє 
якихось пирогів, напримєр, з  кукурудзяною мукою. Еякихось пирогів, напримєр, з  кукурудзяною мукою. 
Якихось малаїв з кукурудзяної муки або з горохом, чі ЕЯкихось малаїв з кукурудзяної муки або з горохом, чі 
з чім вона тамечки спечє пирогів і втре сім’я. Шо ти, Ез чім вона тамечки спечє пирогів і втре сім’я. Шо ти, 
мацанка, книжка пише, вкуснятина така, шо й ну.Емацанка, книжка пише, вкуснятина така, шо й ну.
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ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Що таке мамали-
ґа?] Мамалига – це таке, кукурудза. Насіяли вдома ку-
курудзи, так, як і зара’, сіяли, але спеціально була куку-
рудза, то була кукурудза не така, як зара’, гібрідна, а то 
була волоська кукурудза, вона дрібненька була, або на 
жорнах терли, або йшли до млина, бо там же був во-
дяний млин, в Меньківцях. Ходив, узяв пару пудов і 
поніс до Меньківець. І там змололи дрібненько. А щє 
мама посіяла шось на решето чі на сито. І так варили 
мамалигу. Зара’ варять, тіко я вару вже з свої кукуру-
зи. В мене є млин, я собі змолов і наварив. [Млин] та-
кий, як жорна. В мене жорнів нема. Се такий круглий 
камінь, примерно п’ядесять чі шиісят сантіметрів, 
круглий камінь, посередині дюрка, зроблена дюрка в 
верхнім камені, а нижній кладеця, вибиваєця дироч-
ка, там глибока дира, кладеця такий шток, кусок же-
лізця�. А  там, на верхнім камені, тоже таке. Ну і так, 
шоб єго було трошки нищє, і піднести єго тре’ було, 
і  опустити тре’ було єго. Опустили, значіть мільча 
мука, тяжко терти, а  як трошки більше, то там кру-
па буде. Терли то грубше, то мільчє його. Так, як зара’. 
Зара переклали сєтку, грубша, на мільчу – мільча. Так 
саме й то, але треба було крутити дуже довго, поки на-
мелеш собі. Але в людей були жорна. А тепер шо, жор-
на, узяв камінь, розтовк, поставив в угол.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Чи збирали сме-
тану з молока?] Обізатєльно. Се навіть мови нема. 
Вона скисала си, ложкою зібрали, например, були 
гладущики, слоїків не було, черепляні гладущики, по-
ливані були, чисті-чисті. Збирали і в мазничку, хоті-
ли масло, мазничкою і всьо, масло виділилося. Вона 
водою виполоскала, зробила, пощітали масло. Це своє 
було масло. А  маслянку чі самі їли, чі поросяткові 
давали. Молоко, сир, вареники з сиром і сметаною. 
Всіляко було. [Як робили сир?] Скисаєця молоко, по 
тому виливаєця в каструлю, зараз кладуця десь на 
плиту, на газі відігрівають, а перше – в п’єц. В п’єцу 
кажний день палилося. В п’єц поставили, напримєр, 
після обіду, зварили обід, п’єц гарячій, не в каструлю 
клали, а просто в такі горшки, такі були горшки ве-
ликі, чі тамечьки, например, в  ринку, чі шо там, по-
ставила туда, і воно там скисалося. Підогрівалося, ото 
вечьором його чі коли там жінка взяла, не на друш-
ляк, а просто на мерлю. Отакий ворочок, такий подо-
вгувастий, як в Молдавії було бринзу, бо я служив в 
Молдавії три роки, то я бачів ту бринзу. В  нас такої 
бринзи не продають і такої мамалиги не варат, як у 
Молдавії. Ото варат, по тому зілляли, прив’язали десь 
на патик, шоб воно вищібло, підстелили, шоб стекла 
тая сироватка, і всьо. І вже стекла, все чісто, пожалус-
та. І везуть, несуть на базар чі вдома вареники вара�т. 
[Що робили із  сироваткою?] Та тоже, як кажуть, чі 
хліб розчіняли на сироватці, є  такі, особенно білий 
хліб розчиняли на сироватці, а то так, поросяткам да-
вали. Сироватку виливають зара’, бо зара’ ніхто, зара’ 
молоко. Сир робили примерно на осінь, на Пилипів-
ку. Була діжка така – набивали туда сиру багато, і він 
там кис. Общім, по тому варили мамалиґу і того сиру 
квасного, посипали мамалиґу. І це вже їли. На літо, на 
весну то не було сиру, на осінь, на Пилипівку то вже 
сир. [Скільки разів смалять свиню?] Один раз. Канєш-
но, обігнали єго, напримєр, вогньом, обігнали шерсть 
і друге прикладають соломою, і смаля�т. Перевертають 
єго, смаля�т потом по новой. Взяли водичку теплень-

ку, помили, пошкрабали. Дехто на лежачи розбирає 
свиню, а  я  єго вивішую, на стоячи, воно стечє собі, 
чістеньке, гарненьке. Качєствєнне. [На]самперед від-
рубую голову, відрубали передні ноги, а за задні ноги 
його підвішали. Випустили насамперед, хочєш  – ви-
пускай кишки, а нє, то скидай сало. Зверху сало. По-
черевину тут сня �ли, потом випустили нутрєнность с 
кишками, зо всім. Ті печінки забрали отдєльно, киш-
ки – отдєльно. [Чи збирають кров?] Аякже, обізатєль-
но, тоді, як ріжут, щось забили – якийсь колик чи же-
лізяку. Прив’язали єго за передні ноги, перевернули, 
і хто в серце коле, то він збирає по тому кров. Вже тоді 
як розбирає його, то він збирає там кров. А я – у шию. 
Миска ото є і каструля стоїть. Миску раз, в каструлю, 
стечє, а як стекло – всьо, нема кровєй, забрали кров. 
Якшо хтось хранит, то канєшно вже посипає [сіллю], 
напримєр, не треба зараз ноги, то він єго порубав, по-
сипав солію чі склав десь у якусь посудину, в банку, 
закрив її та й поставив. Сало зняв, почеревині, общім, 
воно голе, тіке мнясо лишилось. Розколов його на-
двоє. А потом на базарі вже ділиш єго. Так, то лопатка, 
то задок. [...] Я сам коптив [сало, м’ясо]. Очєнь просто. 
В мене діжка спеціально є. Це спеціально, як копти-
ти, вирізаєця філєйки, це не то, шо с кийками коптять 
єго, може, тамечки, на заводі, і с кістками єго коптят, 
а я вирізаю філєйку спеціально, по смужечці, так само 
і почеревину, сало з м’ясом, таку, як у магазині, поче-
ревину всю коптят. Діжка спеціально є, такий п’яцок, 
навєрно, з півтора метри, і накрив, діжка тут, наклав 
ковбасів, сало, мнясо – все коптив. П’єц такий роби-
ця, примєрно, десь так-о метр чі метр двацять, і тут 
палить, а туда, шо горить, тіки воздух іде, горячій воз-
дух, і тим горячім воздухом... Обізатєльно всі спеції: 
там і коляндра, там і перець, там часник, там листя, 
там всьо. Спеції, шоб вона [ковбаса] була вкусна, спік, 
роздер, попробував. 

СТРАВИ З ГРИБІВ [Які у вас ростуть гриби?] Всілякі: 
сироїжки і маре �мухи, і гриби. Гриб білий є, ми «гри-
бами» називаєм. Сироїжка, маремуха, коза�рики, підо-
сичники, желтячки. Тепер ото, напримєр, хто як назве, 
красноголовки, всьо, а в нас так говорат. В Житомирі 
в мене син старший, то вони кажуть: «Пішли на гри-
би». Я кажу: «Які гриби?». Ми кажем «на губи пішли», 
а вони кажуть «на гриби». Цего року було дуже бага-
то грибів. [...] В основному гриби сушат. Гриб сушиця, 
а ці остальні гриби, губи, беруть відварують, крутят, 
жарат. Мої з Новомосковска пішли назбирали міні-
свинушників. Жінка моя каже: «Шо це?». А сват (сват 
з свахою приїжжали): «Сваха, што Ви дєлаєтє?». Вона 
каже: «Шо ж Ви назбирали, яких свинушнів?» – «Еті 
хароші гриби», – каже. «В мене, – каже, – таких гри-
бів не їдят». Вона половину відполовинила їх, а вони 
так кричат, каже: «Ці-во губи добрі. Ці-во гриби добрі, 
а то, – каже, – ваші не годяця». Почістили ми їх гарно�, 
намочіли у воді, вони повипливали, всьо, виполоска-
ла їх і на пательню. Не відварює, нічьо’, на пательню – 
на сковородку. І тоді вони кіплят в воді, доки не ста-
нуть сухі. Туди кидаєця жиру, і вони киплят в жирові, 
а по тому щє цибульки туда добавила і всьо. Воно ж не 
відваруєца, нічьо’ абсолютно. А зара’ шо? Відваруют, 
а потом уже таке воно невкусне. Відварують два рази, 
а потом жарять. [...] Часом от не хтят жарити і сушат 
гриби, ті губи. Сушат і складают в банки, по дві банки, 
по три банки сушених. І особенно на Різдво. Вара �т ва-

http://www.etnolog.org.ua

І
кажний день палилося. В п’єц поставили, напримєр, 
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кажний день палилося. В п’єц поставили, напримєр, 
після обіду, зварили обід, п’єц гарячій, не в каструлю Іпісля обіду, зварили обід, п’єц гарячій, не в каструлю 
клали, а просто в такі горшки, такі були горшки веІклали, а просто в такі горшки, такі були горшки ве
ликі, чі тамечьки, например, в  ринку, чі шо там, поІликі, чі тамечьки, например, в  ринку, чі шо там, по
ставила туда, і воно там скисалося. Підогрівалося, ото Іставила туда, і воно там скисалося. Підогрівалося, ото 
вечьором його чі коли там жінка взяла, не на друшІвечьором його чі коли там жінка взяла, не на друш
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Молдавії три роки, то я бачів ту бринзу. В  нас такої ІМолдавії три роки, то я бачів ту бринзу. В  нас такої 
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М
ливані були, чисті-чисті. Збирали і в мазничку, хоті
ли масло, мазничкою і всьо, масло виділилося. Вона 

М
ли масло, мазничкою і всьо, масло виділилося. Вона 
водою виполоскала, зробила, пощітали масло. Це своє 

М
водою виполоскала, зробила, пощітали масло. Це своє 
було масло. А  маслянку чі самі їли, чі поросяткові 

М
було масло. А  маслянку чі самі їли, чі поросяткові 
давали. Молоко, сир, вареники з сиром і сметаною. 

М
давали. Молоко, сир, вареники з сиром і сметаною. 
Всіляко було. [Як робили сир?] Скисаєця молоко, по 

М
Всіляко було. [Як робили сир?] Скисаєця молоко, по 
тому виливаєця в каструлю, зараз кладуця десь на Мтому виливаєця в каструлю, зараз кладуця десь на 
плиту, на газі відігрівають, а перше – в п’єц. В п’єцу Мплиту, на газі відігрівають, а перше – в п’єц. В п’єцу 
кажний день палилося. В п’єц поставили, напримєр, Мкажний день палилося. В п’єц поставили, напримєр, 
після обіду, зварили обід, п’єц гарячій, не в каструлю Мпісля обіду, зварили обід, п’єц гарячій, не в каструлю 
клали, а просто в такі горшки, такі були горшки веМклали, а просто в такі горшки, такі були горшки ве-М-
ликі, чі тамечьки, например, в  ринку, чі шо там, поМликі, чі тамечьки, например, в  ринку, чі шо там, по
ставила туда, і воно там скисалося. Підогрівалося, ото Мставила туда, і воно там скисалося. Підогрівалося, ото 
вечьором його чі коли там жінка взяла, не на друшМвечьором його чі коли там жінка взяла, не на друш
ляк, а просто на мерлю. Отакий ворочок, такий подоМляк, а просто на мерлю. Отакий ворочок, такий подо

там всьо. Спеції, шоб вона [ковбаса] була вкусна, спік, 

М
там всьо. Спеції, шоб вона [ковбаса] була вкусна, спік, 
роздер, попробував. 

М
роздер, попробував. 

СМСТРАВИМТРАВИ
сироїжки і мареМсироїжки і маре

Ф
тану з молока?] Обізатєльно. Се навіть мови нема. 

Ф
тану з молока?] Обізатєльно. Се навіть мови нема. 
Вона скисала си, ложкою зібрали, например, були ФВона скисала си, ложкою зібрали, например, були 
гладущики, слоїків не було, черепляні гладущики, по Фгладущики, слоїків не було, черепляні гладущики, по- Ф-
ливані були, чисті-чисті. Збирали і в мазничку, хоті Фливані були, чисті-чисті. Збирали і в мазничку, хоті- Ф-
ли масло, мазничкою і всьо, масло виділилося. Вона Фли масло, мазничкою і всьо, масло виділилося. Вона 

В мене діжка спеціально є. Це спеціально, як копти

Ф
В мене діжка спеціально є. Це спеціально, як копти
ти, вирізаєця філєйки, це не то, шо с кийками коптять 

Ф
ти, вирізаєця філєйки, це не то, шо с кийками коптять 
єго, може, тамечки, на заводі, і с кістками єго коптят, 

Ф
єго, може, тамечки, на заводі, і с кістками єго коптят, 

Ф
а я вирізаю філєйку спеціально, по смужечці, так само 

Ф
а я вирізаю філєйку спеціально, по смужечці, так само 
і почеревину, сало з м’ясом, таку, як у магазині, поче

Ф
і почеревину, сало з м’ясом, таку, як у магазині, поче
ревину всю коптят. Діжка спеціально є, такий п’яцок, Фревину всю коптят. Діжка спеціально є, такий п’яцок, 
навєрно, з півтора метри, і накрив, діжка тут, наклав Фнавєрно, з півтора метри, і накрив, діжка тут, наклав 
ковбасів, сало, мнясо – все коптив. П’єц такий робиФковбасів, сало, мнясо – все коптив. П’єц такий роби
ця, примєрно, десь так-о метр чі метр двацять, і тут Фця, примєрно, десь так-о метр чі метр двацять, і тут 
палить, а туда, шо горить, тіки воздух іде, горячій возФпалить, а туда, шо горить, тіки воздух іде, горячій воз
дух, і тим горячім воздухом... Обізатєльно всі спеції: Фдух, і тим горячім воздухом... Обізатєльно всі спеції: 
там і коляндра, там і перець, там часник, там листя, Фтам і коляндра, там і перець, там часник, там листя, 
там всьо. Спеції, шоб вона [ковбаса] була вкусна, спік, Фтам всьо. Спеції, шоб вона [ковбаса] була вкусна, спік, 
роздер, попробував. Фроздер, попробував. 

Е
сипав солію чі склав десь у якусь посудину, в банку, 

Е
сипав солію чі склав десь у якусь посудину, в банку, 
закрив її та й поставив. Сало зняв, почеревині, общім, 

Е
закрив її та й поставив. Сало зняв, почеревині, общім, 
воно голе, тіке мнясо лишилось. Розколов його на

Е
воно голе, тіке мнясо лишилось. Розколов його на
двоє. А потом на базарі вже ділиш єго. Так, то лопатка, Едвоє. А потом на базарі вже ділиш єго. Так, то лопатка, 
то задок. [...] Я сам коптив [сало, м’ясо]. Очєнь просто. Ето задок. [...] Я сам коптив [сало, м’ясо]. Очєнь просто. 
В мене діжка спеціально є. Це спеціально, як коптиЕВ мене діжка спеціально є. Це спеціально, як копти
ти, вирізаєця філєйки, це не то, шо с кийками коптять Ети, вирізаєця філєйки, це не то, шо с кийками коптять 
єго, може, тамечки, на заводі, і с кістками єго коптят, Еєго, може, тамечки, на заводі, і с кістками єго коптят, Еа я вирізаю філєйку спеціально, по смужечці, так само Еа я вирізаю філєйку спеціально, по смужечці, так само 
і почеревину, сало з м’ясом, таку, як у магазині, почеЕі почеревину, сало з м’ясом, таку, як у магазині, поче
ревину всю коптят. Діжка спеціально є, такий п’яцок, Еревину всю коптят. Діжка спеціально є, такий п’яцок, 
навєрно, з півтора метри, і накрив, діжка тут, наклав Енавєрно, з півтора метри, і накрив, діжка тут, наклав 
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реники чі там іщє шось і таку з грибів подліву варат. 
Вареники з картошкою і та подліва з грибами.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Борщ. Якшо є квашена капус-
та, то щє й капусти трошки [кидали в борщ]. Бурак, 
картопля, фасоля. Це якшо кусочєк мяса є там, ото 
борщ був. В нас тіко червоний [борщ готували], а зе-
лені потом, літом вже. Там був і квасок, щір був – така 
трава, кисленька. Зелений. Заправляли там-во єго 
сметаною. Яйце то там трудно. Хто там, дуже ріденько 
хто кидав яйцо. А  зара’, Боже мій, невістка як вари-
тиме, десять штук яєць кине туда. От тоді крапиву не 
кидали, тепер уже начали, а  перше не кидали. [Чим 
відрізняється суп і юшка?] В нас «супом» називаєця, 
який там кипит, например, трошки крупи, якої би не 
були, чи ячмінної, чи гречаної, чи рисової, оце «суп» 
називаєця. А юшка – варат юшку до тіста, з курки. Та-
мечки кріп, петрушка, общім, всьо, і мнясо куряче. То 
називаєця «юшка». Кісточка, лапші наварив і юшкі тої 
взяв, їж. [...] Затирка – то як полтавскіє галушки. Щі-
пали. То вони не різалися, а просто так-о відщіпав, на-
щіпав, кусочкі такі маленькі, як шкваркі, полностью, 
от і до. [Казали] «затирка». І в молоко її кидали, куди 
хоч кидали, і так, і в суп кидали. Всьо там варити мож-
на, листочьок, цибулька. Помостив, накришив цибулі, 
оливи налляв, а якшо на молоці, значь вони на молоці. 
[Чи робили локшину?] Завжди, запросто. Перше всьо, 
тісто самі робили, всьо спеціально. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Паску паскі пєчуть, а потом печуть, ми кажем «мака-
рен», а там кажуть «баба». Воно печєця в ринка�х. Кри-
шиця тісто дрібненько, воно тоненько раскачуєця, 
харошої муки, первосортної муки, роскачуєця і кла-
деця такі листки, як роскачав, листки здорові, на шось 
кладеця їх сушити. Висушили, по тому їх складають, 
згортают і кришат дрібненько. Покришили і варат. 
Сварили, кидают в миску, кидают туда шкварки с сала, 
оливи лляют, молока лляют, яєць б’ют. І таки получа-
юця макарени, а там получаєця бабка. В кажному селі 
неодинаково. [...] Праніки печут. Ми кажем «пранікі», 
дуже культурно, а перше казали «мадзурки». 

с. Івашківці
Записали Ю. Буйських та М. Бех у с. Івашківці  

Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  
від Чіпак (Коломийчук) Тетяни Яківни, 1942 р. н., 

Коломійчука Семена Яковича, 1937 р. н.,  
та Коломійчук Євдокії Іллівни, 1937 р. н.

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Розчинила на 
пиріжки. А трохи багато розчинила, ти й взяла ти й 
вилляла, викрибла у форму таку – і оце так, ніби як 
паска получилась. Як колача: збила яйці з сахаром 
і пачечьку, сто грамм, дрожжів вкинула, і  замісила. 
Дуже м’ягенько місити. І  воно підійшло, і  тоди беру 
виробляю. А наче мука то в мене з горіхів. Я ті горіхи 
на м’ясорубку перепустила і сахару добавила, і  тро-
шечки водичькі, і  таку кашечьку зробила густеньку, 
і так виліпила ті пиріжки.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Пичют [коровай], я сама пичю. Пе-
кла, а зара’ вже ни пичю, бо я вдова: вдові не можна 
пикти короваї. Но я пекла на весілля. А  на похорон 
я ни пикла нікому. А на висілля – Боже! Стіки я на-
пеклася тих короваїв!

ХЛІБ Як віддалася [вийшла заміж], то вже пекла хліб. 
Я дивилася, як вони [мама] печют, і дивилася, як роз-
чиняють, як місят. [Чи Ви пам’ятаєте, як уперше хліб 
пекли?] Пам’ятаю! Розпитала в мами, шо там, як ро-
бити. Вони мині росказали. Я  прийшла додому, на-
гріла води, а  туди цей тісто, підробляли тісто. Мама 
мині дали того тіста, я його розмочила, туди всипала 
мукички, підколотила його, воно підійшло, і  всипа-
ла муки, води вляла і то тістичко викинула, і місила. 
Я  кажу: «Скіки його місити?». А  вони мині кажут: 
«Докі буде рука чиста. Міси довго, шо вже чиста рука 
робиця, шо не тримаєця тісто». Я  так робила. Вимі-
сила його, і кажут: «Хай сходит». Коли воно зійшло, 
вони мині кажут: «Умочи руки в водичку і бири хліба, 
і  його у руках викачуй». Викачяла  я, і  є така лопата. 
І за ту лопату, і в піч його засунула. Часом ше й потяг-
нула того хліба за собою, бо не підсипала добре. А я 
кажу: «А  коли ж тягнути, я  не знаю, коли?». А  вони 
мині кажут: «Нехай час посиди[ть], а тоди возьми бу-
ханку хліба і постав його на руку». Ту буханку хліба, 
а тоди отако берете і туто [підставити руку і хліб на 
долоню покласти, ударити себе по ліктю]. Якшо [хліб] 
легкий, він спікся, він підскакує  – значить готовий. 
А якшо він тяжкий, то він ни підскоче, він ше не ви-
пікся. То клади його знов у піч. Бувало таке, шо вже 
озьму його розріжу, так скоро хочу розрізати, чи він 
там не сирий, а в него є там при долині закалець. Вони 
кажут: «Значит, ти добре не напалила в печі. Тре’ у 
печі напалити добре».

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  Ва-
рять [кутю]. Пшеничка, зерно. Дають горіхи, дают 
мак, основне мак. Трут мак в макітрі, з цукром, і мі-
шают. А зараз готова кутя подаєця. Зараз уже горіхи 
там кидают у ню. Хто має мед – з медом, але з цукром.

СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН

с. Старий Кривин
Записала Г. Бондаренко в травні 1986 р.  

у с. Старий Кривин  
Славутського р-ну Хмельницької обл.  

від Поліщук Марії Євтихіївни, 1910 р. н., 
Заєць Олександри Сергіївни, 1910 р. н., 
Федорчук Надії Єрмолаївни, 1904 р. н., 
Хвойної Надії Лаврентіївни, 1918 р. н.,  

та Заєць Віри Лаврентіївни

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрєя спечуть такого великого коржа, помастять 
добре. Пекли палянички на Андрія: чию першу собака 
візьме, та [дівчина] першою заміж піде. [...] Пампуш-
ки кладуть на вікно, собаку пускають. Калиту кусали. 
Кутю варили з медом, ставили на сіно, зверху клали 
паляничку. Кутю ставили на покуті. Як лишиться  – 
давали курям. Півню – нє, бо буде битись.  [...] Кутю 
робили два рази. Перша – Вілія, друга – водяна. Мас-
ляна. Варять вареники з сиром, пироги печуть з пасо-
лею. Їли вареники.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Со-
рок святих. Печуть сорок пирогів з буряками, з ква-
солею. Варили сорок вареників. сорок пирогів [з будь-
чим]: чи з горохом, чи з пасолею. Благовіщення – піс-
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І
юця макарени, а там получаєця бабка. В кажному селі 

І
юця макарени, а там получаєця бабка. В кажному селі 
неодинаково. [...] Праніки печут. Ми кажем «пранікі», Інеодинаково. [...] Праніки печут. Ми кажем «пранікі», 
дуже культурно, а перше казали «мадзурки».Ідуже культурно, а перше казали «мадзурки».

с.  Іс. І ІІвашківціІвашківці
Ю ІЮ. Буйських та М. Бех у с. Івашківці  І. Буйських та М. Бех у с. Івашківці  

НовоушицькІНовоушицького р-ну Іого р-ну Новоушицького р-ну НовоушицькІНовоушицького р-ну Новоушицьк ХІХ
від Чіпак (Коломийчук) Тетяни Яківни, 1942 р. н., Івід Чіпак (Коломийчук) Тетяни Яківни, 1942 р. н., 

Коломійчука Семена Яковича, 1937 р. н.,  ІКоломійчука Семена Яковича, 1937 р. н.,  

М
аску паскі пєчуть, а потом печуть, ми кажем «мака

М
аску паскі пєчуть, а потом печуть, ми кажем «мака

рен», а там кажуть «баба». Воно печєця в ринка

М
рен», а там кажуть «баба». Воно печєця в ринка
шиця тісто дрібненько, воно тоненько раскачуєця, 

М
шиця тісто дрібненько, воно тоненько раскачуєця, 
харошої муки, первосортної муки, роскачуєця і кла

М
харошої муки, первосортної муки, роскачуєця і кла
деця такі листки, як роскачав, листки здорові, на шось 

М
деця такі листки, як роскачав, листки здорові, на шось 
кладеця їх сушити. Висушили, по тому їх складають, 

М
кладеця їх сушити. Висушили, по тому їх складають, 
згортают і кришат дрібненько. Покришили і варат. 

М
згортают і кришат дрібненько. Покришили і варат. 
Сварили, кидают в миску, кидают туда шкварки с сала, МСварили, кидают в миску, кидают туда шкварки с сала, 
оливи лляют, молока лляют, яєць б’ют. І таки получаМоливи лляют, молока лляют, яєць б’ют. І таки получа-М-
юця макарени, а там получаєця бабка. В кажному селі Мюця макарени, а там получаєця бабка. В кажному селі 
неодинаково. [...] Праніки печут. Ми кажем «пранікі», Мнеодинаково. [...] Праніки печут. Ми кажем «пранікі», 
дуже культурно, а перше казали «мадзурки».Мдуже культурно, а перше казали «мадзурки».
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аску паскі пєчуть, а потом печуть, ми кажем «мака Фаску паскі пєчуть, а потом печуть, ми кажем «мака- Ф-
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пікся. То клади його знов у піч. Бувало таке, шо вже 
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озьму його розріжу, так скоро хочу розрізати, чи він 

Ф
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там не сирий, а в него є там при долині закалець. Вони 
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там не сирий, а в него є там при долині закалець. Вони 
кажут: «Значит, ти добре не напалила в печі. Тре’ у Фкажут: «Значит, ти добре не напалила в печі. Тре’ у 
печі напалити добре».Фпечі напалити добре».
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рФрять [кутю]. Пшеничка, зерно. Дають горіхи, дают Фять [кутю]. Пшеничка, зерно. Дають горіхи, дают 
мак, основне мак. Трут мак в макітрі, з цукром, і міФмак, основне мак. Трут мак в макітрі, з цукром, і мі
шают. А зараз готова кутя подаєця. Зараз уже горіхи Фшают. А зараз готова кутя подаєця. Зараз уже горіхи 
там кидают у ню. Хто має мед – з медом, але з цукром.Фтам кидают у ню. Хто має мед – з медом, але з цукром.
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Е
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мині кажут: «Нехай час посиди[ть], а тоди возьми бу
ханку хліба і постав його на руку». Ту буханку хліба, 

Е
ханку хліба і постав його на руку». Ту буханку хліба, 
а тоди отако берете і туто [підставити руку і хліб на Еа тоди отако берете і туто [підставити руку і хліб на 
долоню покласти, ударити себе по ліктю]. Якшо [хліб] Едолоню покласти, ударити себе по ліктю]. Якшо [хліб] 
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кажут: «Значит, ти добре не напалила в печі. Тре’ у Екажут: «Значит, ти добре не напалила в печі. Тре’ у 
печі напалити добре».Епечі напалити добре».
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ну паску печуть, і риба должна буть. На Паску – яйця 
[фарбували], бабку пекли. Святили паску, крашанки, 
масло ковбасу, порося. Ванєнка  – плетена коробка. 
В ній порося, хрін в зуби, сир, сіль, ножа клали. Скор-
лупки з яєць не можна кидати, на воду носили, в піч 
[укидали]. Свячені крихти – корові, як отелиться, і на 
город – од будяков. Юрія - ходили на жито з хореньга-
ми [хоругвами] і попом, святили воду. На житі розсте-
ляють рядна і качались по житу. Яйця брали крашені. 
Брали угощеніє. Батюшка хліб святив по полю. Кача-
лись по пшениці – геть і цвіте – то качаються.

ХЛІБ Як перший раз хліб замісиш [з  борошна нового 
врожаю], то діжку споришем зав’язували. Як хліб в 
печі – нікого [в хату не пускай].

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ На хрестини запіка-
ють на деках пшоняну кашу, [готують] капусту, голуб-
ці, кисіль, розхідний борщ – випихайло.

ПОМИНКИ Коливо робили з пшениці з медом. Коливо 
роблять з пшениці, після нього починають їсти горох 
обов’язково. 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Антонівка
Записала О. Боряк 24 червня 2013 р. у с. Антонівка  

Хмельницького р-ну Хмельницької обл. 
від Рацій Марії Юхимівни, 1937 р. н.,  

Скридло Олени Василівни, 1948 р. н.,  
та Рацій Наталії Михайлівни, 1964 р. н.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Бараболю варили на сніданок. 
На вечерю – бараболю, деруни, молоко, як у кого була 
корова. Борщ і каша  – це було обязатєльно. Кампот 
був. Ячміння, гречана, пшоняна [каша]. Мама як зва-
рить, то така добра була. На молоці. Вареники. От ва-
реники з сиром, з капустою, з вишнями. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ От свиня заслабла. Кажу заколоти. 
Його ж треба десь подіти. То ж не так, як колись: за-
кололи свиню, посолили, в мішки склали і причепили 
до банта, і воно вісить там собі чи на горі. І м’ясо теж 
посолили. Береш кусок, вже його кинеш в той борщ 
варити і нічого. [...] Банта. Така велика ломака лежить 
під дахом. Ну балку ж видно на цю сторону. І  були 
такі, «комора» називалася. Отак-о двері, сюди захо-
диш до хати, прямо двері – комора, а тут – сіни. Оце 
таке було. І в тій коморі там забиті гвозді, і чіплялося 
до того, і воно так висіло те сало і те м’ясо.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Хліб 
[з  отвором посередині] пекли на Різдво. То це душі 
видушували. Книши такі, як хліб, тільки зверху ста-
каном видушиш, видушиш такі дирки. То називались 
«книши».

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Це 
була Пасха, на Великодень. Мама паску замісила, 
а  сказали їй іти до пам’ятника, бо мама вдова. Вона 
пішла. Боже, шо ж я буду робити? Паска підійшла, 
а мами нема. Я бігом розпалила [піч], ті ломаки пере-
горіли, я їх розгорнула, бачу, вже на черені іскри, на-
горіло. Шо ж робити? Я те тісто – у форми. Трошки 
понакладала, а воно ж сходить. Ай Боже, думаю, шо 

це буде. Буду саджати, бо зійде і з форми повилазить. 
Я ту паску встромила. Як же знати, чи вона спеклась. 
Думаю, вийму одну, розломлю, подивлюсь. Мамі не 
скажу. Вийняла ту одну пасочку, розломила – спече-
на. Я бігом. І паска вже така гарна. Ту бігом паску ви-
йняла, поставила на столі. Мама йде. Впріла. «Нюська, 
шо буде з тістом?» Кажу: «А  шо?»  – «Та воно ж вже 
перекисло. Коли ж ми будемо ту паску пекти?» Кажу: 
«Мамо, я вже спекла». Мама: «Як спекла?» – «Спекла». 
Мама зайшла до хати, перехрестилась і каже: «Боже, 
ще й така гарна! Як Господь допоміг». То то перше мені 
було таке печеня. А тоді хліб сама вже [пекла]. 

ХЛІБ Як печеться, то пахне. По дворі ходить воздух, 
шо хліб. То кажуть: «О, вже хліб ходить по дворі, то 
спечена». Пекли хліб на черені, от як обикновєнний 
на черені, а  мама пекла у формах. Форми були такі, 
як лодочки. Отакий мама пекла хліб. Певне, шо пше-
ничне [борошно]. Не перший сорт, но пшеничний. Бо 
житній, то вже дуже чорний. В  п’ятницю не можна 
[пекти хліб].

ЇЖА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Знаю, колись 
мама гречані галушки варила. Гречана мука. Вони такі 
чорні, такі страшні, но вкусні. Порізала їх, з молоком. 
Вона замісила те борошно, воно чорне таке, тоді по-
різала. Обикновєнно замісила, порізала і варила ті 
галушки [у  воді], і  тоді відціджувала, і  молоком за-
ливала. І колись ще вареники варила гречані. Заміси-
ла, заліпила. То таке було блюдо. З кукурудзи то шо. 
Лемішка. Закипів окріп, капочку солі і розколотити 
муки кукурудзяної. Но муки розколотити вперед, 
бо вона в окропі зробиться гуньками. І я так-о в ка-
стрюлі закипляю води тепленької, наколочу густо тої 
лемішки, а тоді на той окріп її лляю, колочу, колочу, 
колочу. Воно гусне, гусне, гусне, гусне і починає кипі-
ти, і закликоче, і зробиться густа. Ну і потом вже жа-
рите сало, особєнно свіже сало, об’єдєніє. Особєнно з 
сушіння узвар. А я дуже любила з молоком. Лемішка 
з молоком. З салом воно таке більш жирне. То треба 
вперед розколотити. [Холодною водою?] Чуть-чуть 
тепленька. По чуть-чуть води лляти, шоб там мука 
розколочувалась. Бо як води влляєш, воно зіб’ється, 
і  вже нічого не зробиш тим гунькам. А  потом вона 
вже собі кипить і гусне. Розкипає мука, і воно клекоче, 
клекоче і так загусне, і така лемішка.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Холодець варили у 
великій тарі. Тепер красота, кожному тарілочка. А тоді 
холодець зварили, порізали. «Драглі» [кажуть]. В нас 
були драглі, капуста тушена, риба жарена. Солили 
[м’ясо], борщ варили. Я не знаю катлєти. А ковбасу, то 
я знаю, шо начиняли. Різали такими кусочками, начи-
няли, у відро і смальцем заливали, і тоді вже їли. Ко-
лись закололи свиню, і те м’ясо є, і те сало є. Іще і птіч-
кам чіпляємо на дерево. І друг дружкє давали. А тепер 
не вспіла заколоти, те стопила, те розтопила, і  як не 
було свині. А то колись винесла мама смалець в трьох-
літровій банці. Ну хто його хотів їсти? Мама винесла, 
тако положила, то ми сиділи, а синички залізуть туди 
і дзьобають. Я ж кажу, всьо було в мішку: в одному – 
сало, в другому – м’ясо. Ну а як не було машинки, то 
як ти тєх катлєт [приготуєш]. Рівненько так порізати. 
То казали «рублені катлєти». А ще було таке блюдо – 
кишки такі тоненькі, їх вимивали, ну не шлямували, 
бо як пошлямуєш, то там нічого не лишиться, і так-о 
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кололи свиню, посолили, в мішки склали і причепили Мкололи свиню, посолили, в мішки склали і причепили 
до банта, і воно вісить там собі чи на горі. І м’ясо теж Мдо банта, і воно вісить там собі чи на горі. І м’ясо теж 
посолили. Береш кусок, вже його кинеш в той борщ Мпосолили. Береш кусок, вже його кинеш в той борщ 

колочу. Воно гусне, гусне, гусне, гусне і починає кипі

М
колочу. Воно гусне, гусне, гусне, гусне і починає кипі
ти, і закликоче, і зробиться густа. Ну і потом вже жа

М
ти, і закликоче, і зробиться густа. Ну і потом вже жа
рите сало, особєнно свіже сало, об’єдєніє. Особєнно з Мрите сало, особєнно свіже сало, об’єдєніє. Особєнно з 
сушіння узвар. А я дуже любила з молоком. Лемішка Мсушіння узвар. А я дуже любила з молоком. Лемішка 
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льницької обл. Фльницької обл. 

химівни, 1937 р. н., Фхимівни, 1937 р. н., 
Скридло Олени Василівни, 1948 р. н.,  ФСкридло Олени Василівни, 1948 р. н.,  Ф

мама гречані галушки варила. Гречана мука. Вони такі 

Ф
мама гречані галушки варила. Гречана мука. Вони такі 
чорні, такі страшні, но вкусні. Порізала їх, з молоком. 

Ф
чорні, такі страшні, но вкусні. Порізала їх, з молоком. 
Вона замісила те борошно, воно чорне таке, тоді по

Ф
Вона замісила те борошно, воно чорне таке, тоді по
різала. Обикновєнно замісила, порізала і варила ті 

Ф
різала. Обикновєнно замісила, порізала і варила ті 
галушки [у  воді], і  тоді відціджувала, і  молоком за

Ф
галушки [у  воді], і  тоді відціджувала, і  молоком за
ливала. І колись ще вареники варила гречані. ЗамісиФливала. І колись ще вареники варила гречані. Заміси
ла, заліпила. То таке було блюдо. З кукурудзи то шо. Фла, заліпила. То таке було блюдо. З кукурудзи то шо. 
Лемішка. Закипів окріп, капочку солі і розколотити ФЛемішка. Закипів окріп, капочку солі і розколотити 
муки кукурудзяної. Но муки розколотити вперед, Фмуки кукурудзяної. Но муки розколотити вперед, 
бо вона в окропі зробиться гуньками. І я такФбо вона в окропі зробиться гуньками. І я так
стрюлі закипляю води тепленької, наколочу густо тої Фстрюлі закипляю води тепленької, наколочу густо тої 
лемішки, а тоді на той окріп її лляю, колочу, колочу, Флемішки, а тоді на той окріп її лляю, колочу, колочу, 
колочу. Воно гусне, гусне, гусне, гусне і починає кипіФколочу. Воно гусне, гусне, гусне, гусне і починає кипі
ти, і закликоче, і зробиться густа. Ну і потом вже жаФти, і закликоче, і зробиться густа. Ну і потом вже жа

Е
ничне [борошно]. Не перший сорт, но пшеничний. Бо 

Е
ничне [борошно]. Не перший сорт, но пшеничний. Бо 
житній, то вже дуже чорний. В  п’ятницю не можна 

Е
житній, то вже дуже чорний. В  п’ятницю не можна 
[пекти хліб].

Е
[пекти хліб].

 РОСЛИ Е РОСЛИНН ЕННОГ ЕОГО ЕО ПЕПЕОЕОХОДЖЕЕХОДЖЕ
мама гречані галушки варила. Гречана мука. Вони такі Емама гречані галушки варила. Гречана мука. Вони такі 
чорні, такі страшні, но вкусні. Порізала їх, з молоком. Ечорні, такі страшні, но вкусні. Порізала їх, з молоком. 
Вона замісила те борошно, воно чорне таке, тоді поЕВона замісила те борошно, воно чорне таке, тоді по
різала. Обикновєнно замісила, порізала і варила ті Ерізала. Обикновєнно замісила, порізала і варила ті 
галушки [у  воді], і  тоді відціджувала, і  молоком заЕгалушки [у  воді], і  тоді відціджувала, і  молоком за
ливала. І колись ще вареники варила гречані. ЗамісиЕливала. І колись ще вареники варила гречані. Заміси
ла, заліпила. То таке було блюдо. З кукурудзи то шо. Ела, заліпила. То таке було блюдо. З кукурудзи то шо. 
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різали на такі кусочки, і з пшоном варили. Воно таке 
добре. На запах хороше. Кров’янку робили, кишки на-
ливали. То такі блюда були. Ряжанка. То береться сме-
тана, молоко пряжеться, підбивається і там ставиться 
в піч. [...] То то колотуха і пироги. Ще можуть кисіль 
[молочний готувати]. [...] Відігрівали сир. Мама казала 
тоже, шо колись [молоко] носили на сєпаратор. Ще за 
німця, то носили кудись там здавали молоко.

НАПОЇ О, чай. І вишня, і м’ята, і малина, рум’янок, і бо-
голюб. Всьо запарювали. О, кава вобщє прєлєсть. Це 

шо, молоко, ну в кого більше, то саме молоко, а то води 
добавляєш і туди порошок сиплеш. А це дуже добре 
було кофє, ячмінні такі коробочки – «Золотий колос». 
Красота. Таке воно пахнюче.  [...]  Кисилі [варили] да 
мукою підбивали. Тоже яку любиш фрукту, ягоду. 
Обично там сушиння. Яблука ріжуть – сушиння. Як 
зимою  – сушиння і мукою обикновєнною. Я  колись 
попробувала з крохмалем, чути водою, не таке воно. 
А я підіб’ю мукою, воно таке хороше. Крохмаль як ми 
робили? Терла картошку і видушувала. А  тепер вже 
оті порошки покупляли.

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



ЖАШКІВСЬКИЙ РАЙОН
c-ще Адамівка

Записала Л. Артюх 1987 р.  
у с-щі Адамівка Жашківського р-ну Черкаської обл. 

від Дзюменко Анни Яківни, 1910 р. н.,  
та Колесник Софії Прохорівни, 1891 р. н. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Перед Великоднем 
поминальна субота – ходили в церкву, гобід і вечеря. 
На цвинтар ідуть в другу неділю – Проводи. Ідуть до 
родичів на могилки, несуть крашанки, паску, калач. 
Раньше і варили на цвинтарі, зносили продукти. Ва-
рили борщ, кашу, жарили капусту. Ще після фронту 
так було. Ще трохи варили, тепер ні. На Проводи мало 
ходять. Тепер тільки рушники вішають, роздають ми-
лостиню старцям. А в хаті поминають. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Катерини гуляли дівчата з хлопцями, варили кашу. На 
Андрея калиту пекли. Корж, дірка посередині, чіпля-
ли за сволок на мотузок, наперстком узор ставили. На 
коцюбі їздили кусати. Сторож стояв, сажею мазав тих, 
хто сміявся. А  хлопці всіх смішили. Тепер вивелось, 
нема. Дівчата пампушки пекли. Собаку вводять, чию 
найперву ззість, та найперш заміж вийде. [Вечір пе-
ред Різдвом] – Святвечір. Кутю варять пшенишну або 
яшну. На Водохреща – Голодна кутя. Варять капусняк, 
вареники з капустою, жарять рибу, готують в’юни. 
На Голодну кутю варили пісне. У  Шуляки [сусіднє 
село] ходили, робили Горданю, хрест із льоду рубали, 
прорубували кригу, брали воду й святили. Готували 
на всі м’ясниці кров’янки. Ковбаси пекли, холодне 
варили, борщ варили не в перший день (бо в Різдво 
різать ножем не можна), а на другий. Запусти дівчата 
справляли. Хлопцям колодку чіпляли: за лєнту носо-
вий платок і три крашанки. А ті її частують. Запусти – 
Масляна, Сирна неділя. Молодші гуляли. Вареники з 
сиром варили. Казали: «Коли ті Запусти, щоб варени-
ків наїстися!» 

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ, ЩЕДРУВАЛЬНИКІВ  
Наперед Різдва колядують хлопчики й дівчатка. По-
декуди й зараз. За це гостинці дають. [На Маланки] 
щедрівка. Не дуже щедрували. На Маланки «гречуш-
ки» давали. А як дадуть грудочку сахару, то дуже ці-
нувалося.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ПИРОГИ» На Різдво жінки до баби-
бранки ходили з трьома  калачами і хусткою. Бо на 
Різдво три празники (Різдво, Новий рік і Водо хреще), 
то й три калачі. Баба вгощала. А на Великдень – з од-
ним калачем.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Великдень до Чистого четверга кабанів кололи. 
У п’ятницю паски не печуть. А шинку можна. Начи-
нять перцем, листком, часником. Це не стегно, а тов-
стий корж жирного свинячого м’яса, зверху жир з 
живота. Пліва з підчеревини знімається, зшивається 
і  цим коржем начиняється. Шинка завжди коржем 
прикривається. Стегно не коптили. Сікли м’ясо на 
котлети і готували «січеники». Тепер на м’ясорубку 
крутять. Січеники смажили, там цибулька, часник, 
трохи білої булки. Холодець варять – «драглі». У субо-
ту капусту смажать, кисіль варять з вишень чи сливок, 
тепер із закручених кампотів, і молошний – можна і 
з жовтками, солодкий. Яйця красили. Писанки писа-
ли, тепер мало хто вміє. І чорним, і синім, і зеленим, 
а  найкраще  – деревій і цибулиння. Бабки й досі пе-
чемо. Всього по нормі: стакан сметани, масла, яєць з 
півдесятка, муки, щоб заколотить молоде тісто. Кида-
ли у довгі риночки, мачок був кольоровий, як пшоно. 
Виробили, посипали й печеться. Пасок печуть шість-
вісім штук. «Струль» – довга паляничка здобна, роз-
різали з двох боків і печуть.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Паску, бабку, крашанки несли в 
церкву, святили, шось попові оставляли. Як вернули-
ся із церкви, то і сир, і  масло, і  сало варене, і  м’ясо, 
і паска, і крашанки, і бабка – все, шо є в людини, є на 
столі. Курям давали шкаралупи від свячених краша-
нок. У гості ходили рідні. На Спаса мед святили, яблу-
ка, груші.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ «Май» [Трійцю] справляли. Куми, товаришки 
гуляли, частувалися. На Зелені свята клечення: явір 
(аїр), липа, квіти. «Татарським зіллям» землю всте-
ляють. Затикали татарське зілля, любисток, ласкавці, 
м’яту у стріху. Готували святкове для себе й гостей. На 
Петра мед качають, їдять із сусідами. На Маковея кор-
жа пекли з маслом, молоком і сметаною, яйцем. Терся 
мак, і корж обмащувався солодким маком. Їдять свої. 
Хоч і піст, та Спасівку не тримали.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ До Спаса жінки яблук не їдять 
ті, в кого дітки були мерли. Бо тим діткам на тім світі 
яблука не дадуть, скажуть: «Твоє твоя мати з’їла». 

ПОСТУВАННЯ Їли все, але дехто й постує. А за тиждень 
до Паски не їли скоромного. Усе на голійці, коли риба, 
коли гриби. Квасоля, горох.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Дехто в селі сіяв коноплі. Той, кому 
сіяли, яєшню жарив сівачам, шоб плоскінь гарна 
(жовта) була. Як конопля виросте так, що над нею 
можна бачити, то збирають, а як більша, то вже лише 
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найперву ззість, та найперш заміж вийде. [Вечір пе
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найперву ззість, та найперш заміж вийде. [Вечір пе
ред Різдвом] – Святвечір. Кутю варять пшенишну або Іред Різдвом] – Святвечір. Кутю варять пшенишну або 
яшну. На Водохреща – Голодна кутя. Варять капусняк, Іяшну. На Водохреща – Голодна кутя. Варять капусняк, 
вареники з капустою, жарять рибу, готують в’юни. Івареники з капустою, жарять рибу, готують в’юни. 
На Голодну кутю варили пісне. У  Шуляки [сусіднє ІНа Голодну кутю варили пісне. У  Шуляки [сусіднє 
село] ходили, робили Горданю, хрест із льоду рубали, Ісело] ходили, робили Горданю, хрест із льоду рубали, 
прорубували кригу, брали воду й святили. Готували Іпрорубували кригу, брали воду й святили. Готували 
на всі м’ясниці кров’янки. Ковбаси пекли, холодне Іна всі м’ясниці кров’янки. Ковбаси пекли, холодне 
варили, борщ варили не в перший день (бо в Різдво Іварили, борщ варили не в перший день (бо в Різдво 
різать ножем не можна), а на другий. Запусти дівчата Ірізать ножем не можна), а на другий. Запусти дівчата 
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атерини гуляли дівчата з хлопцями, варили кашу. На 
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атерини гуляли дівчата з хлопцями, варили кашу. На 

Андрея калиту пекли. Корж, дірка посередині, чіпля
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Андрея калиту пекли. Корж, дірка посередині, чіпля-
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ли за сволок на мотузок, наперстком узор ставили. На 

М
ли за сволок на мотузок, наперстком узор ставили. На 
коцюбі їздили кусати. Сторож стояв, сажею мазав тих, 
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коцюбі їздили кусати. Сторож стояв, сажею мазав тих, 
хто сміявся. А  хлопці всіх смішили. Тепер вивелось, Мхто сміявся. А  хлопці всіх смішили. Тепер вивелось, 
нема. Дівчата пампушки пекли. Собаку вводять, чию Мнема. Дівчата пампушки пекли. Собаку вводять, чию 
найперву ззість, та найперш заміж вийде. [Вечір пеМнайперву ззість, та найперш заміж вийде. [Вечір пе-М-
ред Різдвом] – Святвечір. Кутю варять пшенишну або Мред Різдвом] – Святвечір. Кутю варять пшенишну або 
яшну. На Водохреща – Голодна кутя. Варять капусняк, Мяшну. На Водохреща – Голодна кутя. Варять капусняк, 
вареники з капустою, жарять рибу, готують в’юни. Мвареники з капустою, жарять рибу, готують в’юни. 
На Голодну кутю варили пісне. У  Шуляки [сусіднє МНа Голодну кутю варили пісне. У  Шуляки [сусіднє 
село] ходили, робили Горданю, хрест із льоду рубали, Мсело] ходили, робили Горданю, хрест із льоду рубали, 
прорубували кригу, брали воду й святили. Готували Мпрорубували кригу, брали воду й святили. Готували 

різали з двох боків і печуть.
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різали з двох боків і печуть.

ОМОСВЯМСВЯЧМЧ
церкву, святили, шось попові оставляли. Як вернулиМцеркву, святили, шось попові оставляли. Як вернули
ся із церкви, то і сир, і  масло, і  сало варене, і  м’ясо, Мся із церкви, то і сир, і  масло, і  сало варене, і  м’ясо, 
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рили борщ, кашу, жарили капусту. Ще після фронту 

Ф
рили борщ, кашу, жарили капусту. Ще після фронту 
так було. Ще трохи варили, тепер ні. На Проводи мало Фтак було. Ще трохи варили, тепер ні. На Проводи мало 
ходять. Тепер тільки рушники вішають, роздають ми Фходять. Тепер тільки рушники вішають, роздають ми- Ф-

На ФНа 

крутять. Січеники смажили, там цибулька, часник, 

Ф
крутять. Січеники смажили, там цибулька, часник, 
трохи білої булки. Холодець варять – «драглі». У субо

Ф
трохи білої булки. Холодець варять – «драглі». У субо
ту капусту смажать, кисіль варять з вишень чи сливок, 

Ф
ту капусту смажать, кисіль варять з вишень чи сливок, 

Ф
тепер із закручених кампотів, і молошний – можна і 

Ф
тепер із закручених кампотів, і молошний – можна і 
з жовтками, солодкий. Яйця красили. Писанки писа

Ф
з жовтками, солодкий. Яйця красили. Писанки писа
ли, тепер мало хто вміє. І чорним, і синім, і зеленим, Фли, тепер мало хто вміє. І чорним, і синім, і зеленим, 
а  найкраще  – деревій і цибулиння. Бабки й досі пеФа  найкраще  – деревій і цибулиння. Бабки й досі пе
чемо. Всього по нормі: стакан сметани, масла, яєць з Фчемо. Всього по нормі: стакан сметани, масла, яєць з 
півдесятка, муки, щоб заколотить молоде тісто. КидаФпівдесятка, муки, щоб заколотить молоде тісто. Кида
ли у довгі риночки, мачок був кольоровий, як пшоно. Фли у довгі риночки, мачок був кольоровий, як пшоно. 
Виробили, посипали й печеться. Пасок печуть шість-ФВиробили, посипали й печеться. Пасок печуть шість-
вісім штук. «Струль» – довга паляничка здобна, розФвісім штук. «Струль» – довга паляничка здобна, роз
різали з двох боків і печуть.Фрізали з двох боків і печуть.

Е
стий корж жирного свинячого м’яса, зверху жир з 

Е
стий корж жирного свинячого м’яса, зверху жир з 
живота. Пліва з підчеревини знімається, зшивається 

Е
живота. Пліва з підчеревини знімається, зшивається 
і  цим коржем начиняється. Шинка завжди коржем 

Е
і  цим коржем начиняється. Шинка завжди коржем 
прикривається. Стегно не коптили. Сікли м’ясо на Еприкривається. Стегно не коптили. Сікли м’ясо на 
котлети і готували «січеники». Тепер на м’ясорубку Екотлети і готували «січеники». Тепер на м’ясорубку 
крутять. Січеники смажили, там цибулька, часник, Екрутять. Січеники смажили, там цибулька, часник, 
трохи білої булки. Холодець варять – «драглі». У субоЕтрохи білої булки. Холодець варять – «драглі». У субо
ту капусту смажать, кисіль варять з вишень чи сливок, Ету капусту смажать, кисіль варять з вишень чи сливок, Етепер із закручених кампотів, і молошний – можна і Етепер із закручених кампотів, і молошний – можна і 
з жовтками, солодкий. Яйця красили. Писанки писаЕз жовтками, солодкий. Яйця красили. Писанки писа
ли, тепер мало хто вміє. І чорним, і синім, і зеленим, Ели, тепер мало хто вміє. І чорним, і синім, і зеленим, 
а  найкраще  – деревій і цибулиння. Бабки й досі пеЕа  найкраще  – деревій і цибулиння. Бабки й досі пе
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на мотузки чи на мішки  – переросла. З  сім’я [коно-
пель] голія добра. Як став соняшник, ше я мала була, 
конопляну голію не били.

с. Шуляки
Записала Л. Артюх 1987 р.  

у с. Шуляки Жашківського р-ну Черкаської обл. 
від Кучеренко Антоніни Йосипівни, 1900 р. н.,  

Козарчук Явдохи Саківни, 1907 р. н.,  
та Сіхневич Марії Степанівни 1910 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Старости і молодий з хлібом і пляш-
кою сватають. Старостів рушниками обв’язують, 
молодика  – хусткою. Хліб не міняють, ріжуть, шоб 
роз’їли. Або вертають, як не хочуть його. [Під час ве-
сілля] обсипають житом, коли він у неділю йде «до 
коси» (косу розплітають, а тоді до шлюбу), і як вона 
йде вже до нього – обсипали житом. На життя, «шоб 
життя ішло». Тоді й кроплять свяченою водою копиль-
цем з васильок, як виряджають. Кроплять і обсівають. 
Батьки виряджають і благословляють хлібом-сіллю, 
і  зустрічають хлібом-сіллю, а  молоді цілують хліб і 
батька-матір в руку. [На весіллі] перейми були. І  за-
раз є. Стілець хлопці виносять, рушник, хліб, кружку 
води. Молодик випиває воду, цілує хліб, боярин заби-
рає і гроші кладе. «Снідання» носять дорослі, моло-
ді вже нема. Несуть смачненьке і хліб. Вона їм – свій 
хліб і хустинки. Похлібин через тиждень нема. [...] На 
Хрестини печуть калачиків пару на двох гостей чи ку-
мів, квітку ще роблять. Баба розносить калачі й квіт-
ки (калина, колосся жита, любисток, зимою барвінок). 
Спершу роділля дає бабі квітку й калачик.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На свадьбу готують шарпак – го-
їрник, зупку з гоїрків, кашу пшоняну чи гречану до 
кваслі й гороху, борщ із м’ясом, пампушки чи пиріж-
ки з часником до борщу, холодець із ніг і м’яса свини-
ни, пиріжки до часнику з горохом і квасолею. Кисіль 
після війни з’явився. Солодкого не було. Тепер варять 
борщ, пиріжки, печеню, холодець, рибу, капусту, го-
лубці, роблять салат; багато  – до дванадцяти страв. 
Печуть солодке. Із киселем це  – остання страва. Ку-
пують кабана, ріжуть. У п’ятницю готовляться: холо-
дець, риба жарена, котлети, капуста смажена, голубці, 
кисіль білий і фруктовий. Колись ніяких котлет не 
було. Каші, голубці з пшоном. Борщ не варять і не ва-
рили ніколи. Борщ – то на щодень.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У суботу коровайниці несуть яйця, 
сахар, масло. Раньше вони збирали все це по селі у 
тих, хто на весіллі буде. Коровай вчиняють у діжці, 
виробляють. Тепер діжі мало в кого є, то виробляють 
у каструлі чи великій мисці. Кладуть здоровенну хлі-
бину на деко, зверху чіпляють квітки, шишки з цього 
ж тіста. Посередині квітка. Запікають всередину два 
сирих яйця для молодих. Крихти від короваю теж їм 
дають, щоб були здорові й ситі. А яйця, щоб дітки ве-
лися. А тепер чи хто робить, чи ні. Навколо короваю 
обручика з тіста обвивають. Тепер печуть у формі. Піч 
вимітає староста, перев’язують мітлу з соломи, він з 
нею ховається, бо вкрадуть коровайниці й доведеться 
викупляти. Як роздадуть коровай, то ту мітлу він че-
рез хату кидає. А тепер у комин встромляє. А люди бі-
жать, крадуть, бо буде могорич правити. У піч несуть 
коровай усі гуртом. «На вра!» коровайниці піднімають 
діжку після короваю, крали її й носилися з нею. Руки 

мили, воду виносили на подвір’я, на тік, де хліб моло-
тять, де стоять стіжки. Роблять калача, щоб брати його 
до молодого. Убирають калиною, барвінком, несуть до 
нього, там крають. Називають – «плакальний калач». 
Бо молода вже молодиця й житиме там. У молодого не 
печуть. У  нього калач для запрошення молоді на ве-
сілля. Одним калачем кличуть всіх. Шишки печуть. 
Невеликі, п’ять-шість сантиметрів, круглі, як булоч-
ки, зверху квітка кістяна малесенька. Скільки роду, 
свашок, коровайниць, стільки й шишок. Тільки для 
рідні й коровайниць. Дарують коровай у неї: старосту 
обв’язують рушником, тим, шо під коровай кладуть. 
Йому – підошва і сто грам. За коровай гості гроші кла-
дуть, чи, як колись, шось із господарства. Дарування, 
перепій. Печуть один коровай (у кожного молодого), 
один калач, шишку свасі велику на два вугли несуть, 
як ідуть усім родом. Шишечки дрібненькі, парові ка-
лачі [печуть] дарувати всіх, хто в парі, а як не в парі, 
а  одинак, то й шишечку одну кладуть. У  нього після 
короваю дарують батьків рідних калачами. Усей вкупі 
рід його і її – перепій. Хто що має, то й перепиває. 

ПОМИНКИ [На обід готують] коливо обов’язково і ко-
лись, і  тепер. З рису, солодка вода з медом, цукерки. 
Колись ячмінь товкли. Тепер рис. Беруть ложками три 
рази. Вилки кладуть, нема заборон. Борщ, як закон, 
капуста, холодець, каша до підливки. Тепер ще й кот-
лети, локшину запікають з яйцями. Кисіль. Остання 
страва, щоб вставали. Коли  приберуть, то  за другий 
стіл садять, як багато люду. У піст: борщ до голії, ка-
пуста (коли з грибами, коли пісна), каша до підливки 
з борошна й цибульки, каша до гороху. Тепер котлети 
з риби, пампушки з маком, кисіль. Приходять в хату, 
не здоровкаються, як встануть з-за столу, не дякують, 
а  кажуть: «Царство Небесне...». Горілки мало пили, 
одну маленьку чарочку. На гобід пили. Чаркаться й 
здоровкаться на гобіді не можна. Замість горілки ко-
лись ставили воду з сахаром перепаленим і перцем та 
листочок м’яти.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ За тиждень після 
Паски Проводи. Красять крашанки, оставляють одну 
паску, варять, печуть бабки з муки з яйцями у риноч-
ках обрум’янені. Несуть на гробки конфети, печення, 
давніше пекли коржики самі. Роздають бідним. Так 
само після гобіду роздають людям калачики, печення 
чи ще щось. На Тройцю поминають тих, хто не своєю 
смертю помер чи дитятко недоношене. Так само роз-
дають по людях.

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
с. Будище 

Записала Л. Пономар 20 серпня 2014 р.  
у с. Будище Звенигородського р-ну Черкаської обл.  

від Курченко (Осадчої) Марії Петрівни, 1929 р. н., 
та Мазур Галини Миколаївни, 1952 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Як в нас справжніш свайби роб-
лять, то це коровгаї печуть. І  я  ж коровгай пекла. 
Прийшли на коровгай, дівчата учинили той коровгай, 
давай пекти. Посадили в піч, печуть той коровгай. Ви-
тягли цей коровгай. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Кутю треба кутю зварить. Зараз із пшениці варять. Із 
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борщ, пиріжки, печеню, холодець, рибу, капусту, го

І
борщ, пиріжки, печеню, холодець, рибу, капусту, го
лубці, роблять салат; багато  – до дванадцяти страв. Ілубці, роблять салат; багато  – до дванадцяти страв. 
Печуть солодке. Із киселем це  – остання страва. КуІПечуть солодке. Із киселем це  – остання страва. Ку
пують кабана, ріжуть. У п’ятницю готовляться: холоІпують кабана, ріжуть. У п’ятницю готовляться: холо
дець, риба жарена, котлети, капуста смажена, голубціІдець, риба жарена, котлети, капуста смажена, голубці
кисіль білий і фруктовий. Колись ніяких котлет не Ікисіль білий і фруктовий. Колись ніяких котлет не 
було. Каші, голубці з пшоном. Борщ не варять і не ваІбуло. Каші, голубці з пшоном. Борщ не варять і не ва
рили ніколи. Борщ – то на щодень.Ірили ніколи. Борщ – то на щодень.
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Спершу роділля дає бабі квітку й калачик.
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їрник, зупку з гоїрків, кашу пшоняну чи гречану до 
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їрник, зупку з гоїрків, кашу пшоняну чи гречану до 
кваслі й гороху, борщ із м’ясом, пампушки чи пиріж
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кваслі й гороху, борщ із м’ясом, пампушки чи пиріж-
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ки з часником до борщу, холодець із ніг і м’яса свиниМки з часником до борщу, холодець із ніг і м’яса свини-М-
ни, пиріжки до часнику з горохом і квасолею. Кисіль Мни, пиріжки до часнику з горохом і квасолею. Кисіль 
після війни з’явився. Солодкого не було. Тепер варять Мпісля війни з’явився. Солодкого не було. Тепер варять 
борщ, пиріжки, печеню, холодець, рибу, капусту, гоМборщ, пиріжки, печеню, холодець, рибу, капусту, го
лубці, роблять салат; багато  – до дванадцяти страв. Млубці, роблять салат; багато  – до дванадцяти страв. 
Печуть солодке. Із киселем це  – остання страва. КуМПечуть солодке. Із киселем це  – остання страва. Ку
пують кабана, ріжуть. У п’ятницю готовляться: холоМпують кабана, ріжуть. У п’ятницю готовляться: холо
дець, риба жарена, котлети, капуста смажена, голубціМдець, риба жарена, котлети, капуста смажена, голубці
кисіль білий і фруктовий. Колись ніяких котлет не Мкисіль білий і фруктовий. Колись ніяких котлет не 
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ді вже нема. Несуть смачненьке і хліб. Вона їм – свій 
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ді вже нема. Несуть смачненьке і хліб. Вона їм – свій 
хліб і хустинки. Похлібин через тиждень нема. [...] На Фхліб і хустинки. Похлібин через тиждень нема. [...] На 
Хрестини печуть калачиків пару на двох гостей чи ку ФХрестини печуть калачиків пару на двох гостей чи ку- Ф-
мів, квітку ще роблять. Баба розносить калачі й квіт Фмів, квітку ще роблять. Баба розносить калачі й квіт- Ф-
ки (калина, колосся жита, любисток, зимою барвінок). Фки (калина, колосся жита, любисток, зимою барвінок). 
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рази. Вилки кладуть, нема заборон. Борщ, як закон, 
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страва, щоб вставали. Коли  приберуть, то  за другий Фстрава, щоб вставали. Коли  приберуть, то  за другий 
стіл садять, як багато люду. У піст: борщ до голії, каФстіл садять, як багато люду. У піст: борщ до голії, ка
пуста (коли з грибами, коли пісна), каша до підливки Фпуста (коли з грибами, коли пісна), каша до підливки 
з борошна й цибульки, каша до гороху. Тепер котлети Фз борошна й цибульки, каша до гороху. Тепер котлети 
з риби, пампушки з маком, кисіль. Приходять в хату, Фз риби, пампушки з маком, кисіль. Приходять в хату, 
не здоровкаються, як встануть з-за столу, не дякують, Фне здоровкаються, як встануть з-за столу, не дякують, 
а  кажуть: «Царство Небесне...». Горілки мало пили, Фа  кажуть: «Царство Небесне...». Горілки мало пили, 
одну маленьку чарочку. На гобід пили. Чаркаться й Фодну маленьку чарочку. На гобід пили. Чаркаться й 
здоровкаться на гобіді не можна. Замість горілки коФздоровкаться на гобіді не можна. Замість горілки ко
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рід його і її – перепій. Хто що має, то й перепиває.

ЕПОМИ ЕПОМИН ЕНКИ ЕКИ [На оЕ[На обід готують] коливо обов’язково і коЕбід готують] коливо обов’язково і ко
лись, і  тепер. З рису, солодка вода з медом, цукерки. Елись, і  тепер. З рису, солодка вода з медом, цукерки. 
Колись ячмінь товкли. Тепер рис. Беруть ложками три ЕКолись ячмінь товкли. Тепер рис. Беруть ложками три 
рази. Вилки кладуть, нема заборон. Борщ, як закон, Ерази. Вилки кладуть, нема заборон. Борщ, як закон, 
капуста, холодець, каша до підливки. Тепер ще й котЕкапуста, холодець, каша до підливки. Тепер ще й кот
лети, локшину запікають з яйцями. Кисіль. Остання Елети, локшину запікають з яйцями. Кисіль. Остання 
страва, щоб вставали. Коли  приберуть, то  за другий Естрава, щоб вставали. Коли  приберуть, то  за другий 
стіл садять, як багато люду. У піст: борщ до голії, каЕстіл садять, як багато люду. У піст: борщ до голії, ка
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пшениці вона не така, а то з ячменю, та така та кутя 
добра. То варим, а тоді витягаємо з печи ту кутю, сіно 
стелемо на покутя. Хліб печемо. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ве-
ликдень. Писали яйця, зараз у цибулинні робимо, 
красимо, бо то краска, та воно не так. У  цибулинні 
красимо. І жовтенькі, у корі, у тополі, з тополі дубчи-
ків таких наламати. Плічко запікаємо у печі. Порося 
як колемо, то ми обізатєльно зоставляємо плічко. 
І яйця, і сольку святили. Хрестики робили, шишечки. 
Робили і маленькі [паски], і великі, і дітям робили, бо 
тре’ ж було дать комусь.

с. Гнилець
Записала Л. Пономар 20 серпня 2014 р.  

у с. Гнилець Звенигородського р-ну Черкаської обл.  
від Швець (Шарко) Катерини Василівни, 1930 р. н.

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Я сорок сьомий знаю 
[голод 1947  р.]. Наїлась і щавлю... Мати було ходить 
бідна з хвартуком та по березі щавель рве, та борщу 
якогось наколотить, туди картоплина нечищена, об-
мита, крупців десь якихось прижарить. Таке добре 
було, шо... А давали по крихті тако, по сто грам, чи я 
не знаю, по стікі хліба, такі як оце завчорнішки. А я 
принесу додому та хочу, шоб мати з’їла, а мати хоче, 
шоб я з’їла.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Мати 
моя постила, кутю варили яшну. Кажуть, усіда треба 
яшну варить кутю. Оце узвар, юшка. Тепер кажуть, 
шоб було дванадцять [страв]. Це звариться там чи ка-
пустка, чи шось таке пісненьке, кутя, узвар. Кутю ста-
вили на покутя, сінця покладуть та туди кутю постав-
лять, узвар поставлять, рушничком накриють. Та це 
ось хлібинку покладуть. Оце діти вечерю рано вже на 
Різдво носили родині, хрещеним, там як є в кого дядь-
ко, тітка. Хлібинку. А тоді вечеряли ввечері. Я і тепер 
кутю варю кожен год, і одна – буває дітей коли при-
їдуть, а коли – ні. Кутя – це єсть кутя. Я трошки зварю 
і поїм, і сама. Так мене мати вчила, так робила, то й я 
так роблю. Бувало, шо й кидає, як останеться, я ж її не 
поїм. Вершка там кинеш. [...] Голодна кутя, а тоді вже 
Горданя. На Голодну кутю тоже так само, як і на Різд-
во, кутя і там шось таке. А вже на Горданю то вже ж і 
холодець, і вже ж таке все ж укусніше. Голодна кутя, 
то було моя мати не їсть цілий день, а ввечері вже ве-
черяєм кутю, чи там картопельку зварять пісну, гіро-
чок.  [...] На Меланки ми готували, шо було. Кажуть, 
треба пекти млинці на Меланки. Із чого було тоді пек-
ти? Це тепер уже усе є, а тоді з чого було? Як було десь 
дві курки, і за ті податок накладають, яйця шоб. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Мас-
ниця. Сметану їли, сир, варили вареники, млинці пе-
кли, в кого було із чого і як. [...] Жиловий понеділок – 
коржа можна було такого, на соді. Це називався «жи-
ловий», «жиляник».  [...] Великдень. Як де церква, то 
було. Я ходю й тепер, наламаю [верби]. Поставлю на 
покуті. А тоді наріжу паличок та паску роблю, та тоді 
застромлюю отож. Обручика роблю, шишечки роблю 
та й притикаю тою вербою. На сковороду, у  хворму 
поставлю, покладу, он викачаю, обквітчаю її. Шишеч-
ки зроблю навхрест отако. Покладуть тіста отакого 
навхрест, а тоді обруча зроблю, а тоді зроблю шишеч-

ку. Отут зверху, отут-о велику чи малу. А тоді в кожну 
оце маленькі такі шишечки по краях. І  заквітчаю  її. 
І вона така ловка, ше як удасться, то така гарна. По-
мазать яєчком. І великі, всякі були. Оце так ми роби-
ли. У кого шо є, то те й готували. Яйця звариш, м’ясо 
обжариш там. Січас діти привезуть і ковбаси, і то на-
робляють того «Оліє» [«Олів’є»]. А ми ж того не ро-
били, бо тоді його не було з чого. Холодцю навариш, 
то шось таке раньше було. Як ше я  з  матерею жила, 
де там той холодець, хоч би хліба кусок з чого спек-
ти було. А тоді вже колоть [свиней] стали, то вже ж і 
сальце було, і м’ясце. То вже бува і ковбаска десь за-
держиться, там заховаєш на Паску. І сальця посвятиш, 
і  м’ясо посвятиш. Та зразу красили [яйця] ото в тій 
красці, а воно нехорошо. А тепер повчились у цибулі, 
та так гарно, воно ж не яд, і ловкі такі яйця. Та кажуть 
«крашанки». Свячену паску ріжуть, а тоді яйця свяче-
ні, а тоді – шо було. Треба те, шо свячене. [...] Ходим 
на гробки. У нас ше на два: одні – на Мироносну не-
ділю, а ті – наче після Великодня, в понеділок ходимо.  
Правиться ж. 

с. Демкове
Записала Л. Пономар 20 серпня 2014 р.  

у с. Демкове Звенигородського р-ну Черкаської обл.  
від Житченко Ольги Порфирівни, 1937 р. н.,  

та Демченко Наталії Корніївни, 1924 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Шишки печуть. Молода ходить, 
просить на свайбу із шишками. Коровай і в його 
[в молодого], і в молодої пекли. Коровай круглий, ши-
шечок та голубчиків наліплять. Перше коржа, а  тоді 
на той корж ложать хлібину, вареників вісім по бокам, 
і знов коржем, і гроши на спітку музикантам. Спітку 
виносять, і гроши там будуть, копійки. А тоді знов той 
накрили коржем. А на корж на той голубчикі, шишеч-
кі, а посередині там натикають – отако як оце квіток, 
так тих шишечок. А та велика розрізаєця, дружко ж 
розрізає, як уже начина, та батьку і матері дають. Ти 
взяла, і я взяла. Коровай – шоб у піч вліз. А тоді ж як 
дружко розділя, на два рушники навхрест виносе з 
хати. [...] У неділю у молодої розділяють коровай, а в 
понеділок – у молодого. Молодий як приїде, то тоді ж 
угощали і дружкам давали. [...] Книш – робиця отака 
пампушечка, положила знов, я виробляю другу пам-
пушечку, коло неї положила і третю, помазать там 
олійкою чи крашиночкою, воно підійшло, уже пора в 
піч садовить. Посадовили – книш виходить. 

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ А  тоді  – сорок сьо-
мий [1947  р.], голодовка. Калачикі їли, вакацію цвіт. 
Із липи листя, посіяли січавицю, та ми вижинаємо, 
ганяєм. Та попадаєм, як ото гуси, – збирали зерничко. 
А по колоски ходила – торбинка. А мати каже: «Будеш 
дивиця». Бачу  – тікають люди, женеш  – а  це в кущі, 
ото в верби берем... Та я назбирала, та мати коло ма-
шини вкрала оце пшенички. Та тоді колосочки пішли 
у жорна та змололи. Та на густе сито мати насіяла, та 
спикла два книші. [...] Та й піісят третій [1953 р.] тоже 
бідний. Він же зробив голодовку, Хрущов, кукурудзя-
ну. Пайок же ділили. Оце тобі одділили скіки хліби-
ну, він полючить. А потом нам і варили, таке було, шо 
у котлі. Робимо там шо, а тоді йдимо с кострюльками, 
там вони нам сиплять, а я йду додому, шоб мати з’їла, 
і я з’їла.

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua
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їдуть, а коли – ні. Кутя – це єсть кутя. Я трошки зварю Іїдуть, а коли – ні. Кутя – це єсть кутя. Я трошки зварю 
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кі, а посередині там натикають – отако як оце квіток, Мкі, а посередині там натикають – отако як оце квіток, 
так тих шишечок. А та велика розрізаєця, дружко ж Мтак тих шишечок. А та велика розрізаєця, дружко ж 

ФМа ФМати Фти 
моя постила, кутю варили яшну. Кажуть, усіда треба Фмоя постила, кутю варили яшну. Кажуть, усіда треба 
яшну варить кутю. Оце узвар, юшка. Тепер кажуть, Фяшну варить кутю. Оце узвар, юшка. Тепер кажуть, Ф

у с. Демкове Звенигородського р-ну Черкаської обл.  
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від Житченко Ольги Порфирівни, 1937 р. н.,  

Ф
від Житченко Ольги Порфирівни, 1937 р. н.,  

та Демченко Наталії Корніївни, 1924 р. н.

Ф
та Демченко Наталії Корніївни, 1924 р. н.
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[в молодого], і в молодої пекли. Коровай круглий, шиФ[в молодого], і в молодої пекли. Коровай круглий, ши
шечок та голубчиків наліплять. Перше коржа, а  тоді Фшечок та голубчиків наліплять. Перше коржа, а  тоді 
на той корж ложать хлібину, вареників вісім по бокам, Фна той корж ложать хлібину, вареників вісім по бокам, 
і знов коржем, і гроши на спітку музикантам. Спітку Фі знов коржем, і гроши на спітку музикантам. Спітку Фвиносять, і гроши там будуть, копійки. А тоді знов той Фвиносять, і гроши там будуть, копійки. А тоді знов той 
накрили коржем. А на корж на той голубчикі, шишечФнакрили коржем. А на корж на той голубчикі, шишеч
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Е
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Е
на гробки. У нас ше на два: одні – на Мироносну не
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Е
ділю, а ті – наче після Великодня, в понеділок ходимо. 
Правиться ж. ЕПравиться ж. 

с. Ес. ДЕДемковеЕемковеЕЗаписала Л. Пономар 20 серпня 2014 р.  ЕЗаписала Л. Пономар 20 серпня 2014 р.  
у с. Демкове Звенигородського р-ну Черкаської обл.  Еу с. Демкове Звенигородського р-ну Черкаської обл.  

від Житченко Ольги Порфирівни, 1937 р. н.,  Евід Житченко Ольги Порфирівни, 1937 р. н.,  
та Демченко Наталії Корніївни, 1924 р. н.Ета Демченко Наталії Корніївни, 1924 р. н.
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с. Шевченкове
Записала Л. Пономар 20 серпня 2014 р.  

у с. Шевченкове Звенигородського р-ну Черкаської обл.  
від Овчаренко Марії Федотівни, 1939 р. н.,  

Галини, 1940 р. н., 
та Черкасенко Віри Олександрівни, 1940 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Мати молодого встрічала нас [моло-
дих] із хлібом. Хліб на рушникові. [Як везуть молоду 
до молодого,] батько із матерею виносять ікони, хліб 
міняють вони, молодий із хлібиною ж приїхав, то 
батько оставляє чи мати там оставляє хлібину цю на 
столі, а свою дає.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У  п’ятницю печуть шишки. У  су-
боту до обід коровгай ліплят. На коровгай запросю-
ють ті, шо гарно живуть, шоб замісили коровгай. [...] 
Розрізають і роздають [коровай]. На тарілки по кусоч-
ках. І надвір виносять: «Беріть коровгай!». Шоб моло-
ді не старилися. У неділю. В суботу не ділили коров-
гай. А знаю, шо мати звала, це ж чотирі жінки треба, 
шоб у парі вони були, шоб гарно жили, – замісювали 
коровгай. Стоять кругом такої макітри і місять, і спі-
вають.  [...] «Борони» печуться. І з тої сторони і з цеї 
сторони. Печуть такі «бореньки» невеличкі з тіста. І з 
бубликом, а сюди лєнту. Чипляють. І музики грають, 
і танцюють ідуть. «Кореня» печуть із хліба. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ За стіл сідаємо. На столі холодець 
і картопля, і капустняк, і голубці, все. [...] Мати зроби-
ла глечик ряжанки, пиріжків напекла, там катлєту яку. 
Оце кажуть «дружчини».

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
Різдво] узвар – груші там, яблучка. А раньше ж суши-
ли яблука в печі, цілі. І ото мати наварить цього узва-
ру. Бере хлібину, бере узвар, бере кутю і несе. Тіки сіно 
положить туди, рушничка постелить і ставить оце все. 
А тоді ввечері мати насипає, і стоїть воно, мабуть, до 
старого Нового [року], до Васілія. Вісімнацятого чис-
ла [січня] Голодна кутя. Це Багата, а то Голодна кутя. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Мас-
ляна. [Готували] вареники з сиром. Це ж уже Масляна, 
це вже ж у піст будем заходить. На Масляну мати було 
вареники з сиром варить, а так ми млинців не пекли. 
Та з сметаною запікають. 

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ На Спаса ж яблука святили. 
У кого діти повмирали маленькі, то та жінка не їсть 
[яблук до Спаса]. Ось сестра моя, вона ка[ж]е: «Я було 
до Спаса не їм яблук, уже після Спаса». Бо в неї дитина 
півгода як померло. Це воно ніхрищене, і  вона було 
додержується цього. 

ПОМИНКИ Капустняк був на похоронах. Мнясо, капус-
та, картошки туди трохи, пшона заминали, шоб він же 
добрий був. Вареники з капустою. Коливо робили: ку-
сочок хліба то покришили, полили юшечкою з варен-
ня, наколотили, варенням полили це. Вишні сухенькі. 
Наварять сухеньких вишиньок та полили, та по ви-
шенці, та оце вам і все й коливо.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Я  у дитинстві любила дуже 
квашу. Квашу робили із житнього борошна. Якось 
розводили сирою водою, а тоді запарювали кип’ятком. 
А в кип’ятку кипіла вишня, гіллячки з вишні запарю-
вали, таку наче як шліхта. Потом воно грало, а  тоді 

воно якось там шульпотіло, грало на печі. Ставили 
тепле, накривали його. А було мати дивиця ж, чи вона 
ж вже вигралась  – пробує: ага, таки кисленька, тоді 
варять у печі ж. Довго її треба варить. Кидають вишні 
ше сухенькі і ці ж гіллячки. Гілочки ж тиї виймають, 
як вариця, із  вишні, а  потом вона уварюєця у  печі. 
А потом мама виймає – яка ж вона смакота була! Зараз 
її не роблять. А тоді ми були ше й голодні в дитинстві, 
тоді не було такого чого. Це борщ. Борщ мати варить 
у пичі. Вона то так уже варила: якщо є м’ясо, то вки-
не, якшо нимає – то вода, картоплі покришить і суне 
в піч. А потом робит таку зажарку із буряка, томат чи 
помидори, чи бурячок кипить, капустину вкришила 
і тоді тут зажарку з бурячком, як є сметана – вкине, 
потом укропом або петрушкою – це закришить, обі-
затєльно сало зажарить, сало замне із пшоном, тако 
пшона намочить в макітерці трошкі і  тоді туди ви-
шкварочки ці маленькі з сала, і  макогоном замняла, 
і туди в борщ. І це той борщ мині був тоді цілий день. 
Рано шось друге мати может – суп або картошки, або 
якусь кашу дать. А тоді на обід і на вечір – це вже борщ 
у пичі стоїть. [Пекли] коржі з маком.

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН

с. Домантове
Записала Л. Артюх 1987 р.  

у с. Домантове Золотоніського р-ну Черкаської обл. 
від Ісько Тетяни Іванівни, 1908 р. н.,  

Куниці Марії Павлівни, 1920 р. н.,  
та Косій Агафії Володимирівни, 1907 р. н.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ У печі варили двічі. Вранці ва-
рили на сніданок і обід, а на вечерю ще один раз. Коли 
стали варити на плиті, варять і три рази. Буває, і біль-
ше. Бо тепер не всі можуть одночасно обідать. Сніда-
ли рано картоплею вареною, кашами. Більше варили 
пшоняну, тепер, як є, гречану. Заправляли засмажкою 
з сала або олії. Або їли кашу з молоком. На вечерю – 
галушки чи затірку, чи локшину, чи картоплю варену. 
Картоплю до молока чи кисляку, чи ряжанки (сметана 
завдавана). На обід – борщ червоний з буряком чи зе-
лений з щавиком. Буряк квасили в діжках. Помідори в 
борщ клали вже після війни. На вечерю варили і юшки 
з крупами чи затіркою, чи з локшиною. Тепер кажуть 
«суп». Варять і з м’ясом чи з курятиною. З рибою на-
зивають «юшка». Роблять котлети, тюхтєлі, жаркоє зі 
свинини. Тепер і оселедець хоч кожен день їж. А ко-
лись діжечку купляли на піст.

ПОСТУВАННЯ Великий піст сім неділь. Їли [страви] з 
квасолею, грибами. Риби було небагато, куплять не 
було грошей. Їли капусту квашену, солоні огірки, тер-
ли хрін з буряком, терли редьку до олії. Їли багато кар-
топлі. Жиляники пекли, коржі на самій воді, з маком 
тертим їли чи з маковим молоком. Макове молоко: 
терли в макітрі мак, заливали окропом, настоювався, 
одціжували молоко пісне, а мак окремо їли до каші чи 
ще як. Тепер і молоко не роблять, і жиляників нема.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Квашу помню. Брали солодове 
жито, сушили, мололи і з нього запарювали квашу. 
Тоді солодшала і варили. Треба, шоб не збігла. Як не 
перекисне, то така добра була, що й сахарю не треба.

http://www.etnolog.org.ua
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З ЕЗОЛОТОЕОЛОТОНЕНІСЬКИЙЕІСЬКИЙ

с. Ес. ДЕДоманЕоман
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ХЛІБ Пекли хліб і пиріжки. З житнього борошна. Тепер, 

коли печуть, то пшеничний, бо житнє не мелють. Як 
є в лавці, то купуємо житній. А з печі був добріший. 
Хліб пекли раз чи два на тиждень, яка сім’я. Не пекли 
в п’ятницю, бо то страсний день. Тепер печуть, бо не 
знають.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Сватання. Двоє старостів ведуть мо-
лодого, боярин не йде. Беруть хлібину й горілку. Так і 
тепер. Батьки в молодої питають, не силують. Як вона 
хоче, хліб міняє молодому. Хлібину сватівську для 
чуда роз’їдають. [...] Батько-мати зустрічають молодих 
хлібом-сіллю. Вечеря. [На хрестини] зносять хліб усі, 
як закон. І ряжаночку. І на хрестини, і на свадьбу. Хліб 
несли, бо все це було на жизнь. Бабу дарували – кусок 
полотна, хлібину зразу, сальце.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Батьки вгощають старо-
стів і молодого. Гостина проста: три страви  – борщ, 
каша й кисіль. Як одказує, то хліба не міняли. Догово-
рялися, в суботу чи неділю гулять свадьбу, не в піст. 
У  піст  – Боже сохрани! Строго було. І  не їли нічого 
скоромного. А  тепер їдять! Змовини. Вечеряють: ка-
пуста варена, картошка тушкована, рибина, кисіль 
з ожин.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У  п’ятницю й у четвер бгають 
шишки й коровгай. Матері молодих кличуть на ко-
ровгай. Гукає своїх і чужих, душ п’ять-шість. Не кли-
кали вдів і розведених. Парне-непарне число коровай-
ниць, не має значення. Вони несуть сало, яйця, муку, 
шо в кого є. «Кісто» [тісто] повчинене. Місили в діжі, 
тепер у мисці. Тепер ше замовляють у пекарні. Шиш-
ки печуть. Як молода кличе на весілля, шишку ли-
шає. Зараз так само, тільки шишки печуть у пекарні. 
А вони такі самі: смужка тіста, з одного боку порізана, 
сплетена догори зубцями, підперезана поясочком й 
спечена в печі. Вони сантиметрів вісім-десять. Коро-
вайницям за роботу так само дають шишки. З  біль-
шої різки стирчать. Коровгай. Наміситься булка без 
спіднього коржа, шишечки зверху, посередині велика 
гарна шишка і голубці гарнесенькі з цього ж тіста на 
ломачечках. Печуться наперед, а  тоді втикаються в 
готовий коровай. Як готовий, уквітчують калиною й 
барвінком. В обох молодих однаковий. Бувало, що мі-
нялися короваєм. Могли запікати копійчину яку, були 
всякі люди. Піч вимітали просто, як завжди, обряду 
не було. Хто вдячніший, той коровгай в піч посадить. 
Діжі не піднімали. Не співали. Руки жінки мили, воду 
виливали, куди попало. В неї «утку» печуть для старо-
стів, свашок для хазяйства, а в нього – «борону». Ду-
жечка зверху, він за неї чіпляє й до молодої несе: «ха-
зяйського батька син – з бороною прийшов». Батькам 
хрещеним дарує борону й утку з тіста.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ У  неділю вінчаються. Обідають 
у молодого, вона йде додому з дружками. Їдять ка-
пусту, холодець, картошку, кисіль. Молоді сиділи за 
гільцем на кожусі. Тоді молодий іде по неї, з ним бо-
ярин, світилка, староста, свашки. Мати посипає його 
житом. Посипає убік хати, у двір. На воротях «прода-
ють молоду», стоять з ломаччям і переймають. Хліба й 
води нема. Дружко йде попереду й несе кухоль води й 
шишки. Віддає воду й шишку, а хлопці вимагають го-
рілку й хлібину. Сторгуються, оддають горілку й хліб, 
а шишку й кухоль уносять в хату. За столом чаркою 
обносять, їдять капусту варену, картошку з м’ясом, 

холодець, кисіль. Співають, дружкам дають свашки 
шишки, а тепер ше й платочками перев’язують. Тан-
цюють, гуляють.[...] Виряжають молодих з приданка-
ми. І її мати молодих посипає житом, так само у двір. 
Дає з собою хлібину, завжди давала й тепер, і  ікони 
йому і їй. Їй – Божу Матір, йому – Спасителя. Свекру-
ха встрічає з хлібом-сіллю. Буває, шо «лежень» тепер 
ділять у неї, як виряжають, а буває, шо через тиждень 
у «парни΄й тиждень», у неділю. В неї, коли приходять 
свати й молоді. Може, того й називається «лежень». 
Лежень – кругла хлібина, украшена житом, барвінком 
і калиною. Цілий тиждень лежить. Печуть у неї. Бать-
ки молодої не мають права ходить до молодої тиждень, 
а як лежень поділять, то можна ходить. І вона вперше 
йде до мами, тоді буде ходить. Лежень лише в молодої. 
І  тепер, як хто хоче по-старому, то водяться молоді, 
а то більше по-новомодньому. Коровгай ділять у один 
день. За короваєм дарують молодих. Ділять після очіп-
ка. Староста ділить, молоді роздають, а люди дарують. 
Перший шматок  – батькам рідним, тоді хрещеним 
і всім далі. Дарують овечки, поросят, коня, телицю, 
гроші, колись землю. Тоді староста й молоді йдуть до 
неї коровгай ділить. І там їх дарує її рідня. На другий 
день молодої рідня несе снідать. Приданки готовлять: 
рибина, м’ясо, яйця. Співають, снідають. Молоду по 
воду посилали, а  свекрів не вмивала, рушником не 
втирала. Теща старається утерти молодого рушником, 
шоб не було його верха в сім’ї, а свекруха [молоду] так 
само. «Циганять», курі ловлять тільки в тих, хто гуляв 
на весіллі. Патрають, варять, жарять у нього в дворі. 
Бєсєдують – «тюки-гуки», матерів на візку возять до 
базару, тепер до магазину, а молоді викуповують, шоб 
у воду не навернули. Молоді викуповують за горілку, 
тоді ще гуляють. Їдять капусту з пшоном, холодець, 
пиріжки з картоплею, сиром, кашею пшоняною з кро-
пом, картоплю жарену, ряжанку, кисіль з ожин або 
молока. П’ють горілку й варену. Варена – брага з узва-
ру солодкого чи просто сахара й дріжджів, забродить 
та й п’ють. Тепер капусту варять, картошку жарять чи 
тушать, тюхтєлі, котлети, манники, сирники. Подають 
сметану (ряжанка), кисіль з фруктів, тепер їх повно. 
Солодкого багато  – і самі печуть, і  куповане. Горіл-
ки раньше мало пили, а тепер багато: по сорок літрів 
з кожного боку на свадьбу треба. Раньше на обидва 
весілля літрів п’ять, на Київ їздили купляли. Тепер 
більше женуть самогон, ну трохи й купують. Варену 
не роблять.

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Роженицю 
одвідували жінки. «Піду одвідаю»,  – казали. Несли 
пиріжки, вареники, перепічки гречані, учинені до ря-
жанки. Квашу мати наварить, то шоб їли. Квашу ро-
били так: гречане й житнє борошно запарювали, шоб 
трохи забродило, варили. А тоді заправляли вишня-
ми, калиною, грушами. Її в піст робили. Хоч любили, 
хоч не любили, а закон такий був. Хрестили куми без 
баби. Тоді бал справляють – «хрестини» називаються. 
На хрестинах їли й пили. І зараз. На хрестини варили 
капусту з пшоном, кашу, картоплю, галушки, варени-
ки гречані з сиром, з капустою. Кисіль на послідок.

НАПОЇ Горілки колись мало пили. Робили «варену» з 
узвару, одціджували юшку з груш, слив, вишень сухих, 
а тоді насолоджували медом чи сахарем і цілу перчину 
гірку [клали]. Коли в кого було, то якусь гвоздику чи 
цинамон, а то чепчиком (чебрецем) для духу заправ-
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гарна шишка і голубці гарнесенькі з цього ж тіста на Ігарна шишка і голубці гарнесенькі з цього ж тіста на 
ломачечках. Печуться наперед, а  тоді втикаються в Іломачечках. Печуться наперед, а  тоді втикаються в 
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сплетена догори зубцями, підперезана поясочком й 

М
сплетена догори зубцями, підперезана поясочком й 
спечена в печі. Вони сантиметрів вісім-десять. КороМспечена в печі. Вони сантиметрів вісім-десять. Коро-М-
вайницям за роботу так само дають шишки. З  більМвайницям за роботу так само дають шишки. З  біль-М-
шої різки стирчать. Коровгай. Наміситься булка без Мшої різки стирчать. Коровгай. Наміситься булка без 
спіднього коржа, шишечки зверху, посередині велика Мспіднього коржа, шишечки зверху, посередині велика 
гарна шишка і голубці гарнесенькі з цього ж тіста на Мгарна шишка і голубці гарнесенькі з цього ж тіста на 
ломачечках. Печуться наперед, а  тоді втикаються в Мломачечках. Печуться наперед, а  тоді втикаються в 
готовий коровай. Як готовий, уквітчують калиною й Мготовий коровай. Як готовий, уквітчують калиною й 
барвінком. В обох молодих однаковий. Бувало, що міМбарвінком. В обох молодих однаковий. Бувало, що мі
нялися короваєм. Могли запікати копійчину яку, були Мнялися короваєм. Могли запікати копійчину яку, були 
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ру солодкого чи просто сахара й дріжджів, забродить Мру солодкого чи просто сахара й дріжджів, забродить 
та й п’ють. Тепер капусту варять, картошку жарять чи Мта й п’ють. Тепер капусту варять, картошку жарять чи 
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кали вдів і розведених. Парне-непарне число коровай Фкали вдів і розведених. Парне-непарне число коровай- Ф-
ниць, не має значення. Вони несуть сало, яйця, муку, Фниць, не має значення. Вони несуть сало, яйця, муку, 
шо в кого є. «Кісто» [тісто] повчинене. Місили в діжі, Фшо в кого є. «Кісто» [тісто] повчинене. Місили в діжі, 
тепер у мисці. Тепер ше замовляють у пекарні. Шиш Фтепер у мисці. Тепер ше замовляють у пекарні. Шиш- Ф- Ф
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воду посилали, а  свекрів не вмивала, рушником не 
втирала. Теща старається утерти молодого рушником, 
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втирала. Теща старається утерти молодого рушником, 
шоб не було його верха в сім’ї, а свекруха [молоду] так Фшоб не було його верха в сім’ї, а свекруха [молоду] так 
само. «Циганять», курі ловлять тільки в тих, хто гуляв Фсамо. «Циганять», курі ловлять тільки в тих, хто гуляв 
на весіллі. Патрають, варять, жарять у нього в дворі. Фна весіллі. Патрають, варять, жарять у нього в дворі. 
Бєсєдують – «тюки-гуки», матерів на візку возять до ФБєсєдують – «тюки-гуки», матерів на візку возять до 
базару, тепер до магазину, а молоді викуповують, шоб Фбазару, тепер до магазину, а молоді викуповують, шоб 
у воду не навернули. Молоді викуповують за горілку, Фу воду не навернули. Молоді викуповують за горілку, 
тоді ще гуляють. Їдять капусту з пшоном, холодець, Фтоді ще гуляють. Їдять капусту з пшоном, холодець, 
пиріжки з картоплею, сиром, кашею пшоняною з кроФпиріжки з картоплею, сиром, кашею пшоняною з кро
пом, картоплю жарену, ряжанку, кисіль з ожин або Фпом, картоплю жарену, ряжанку, кисіль з ожин або 
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Перший шматок  – батькам рідним, тоді хрещеним 
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Перший шматок  – батькам рідним, тоді хрещеним 
і всім далі. Дарують овечки, поросят, коня, телицю, Еі всім далі. Дарують овечки, поросят, коня, телицю, 
гроші, колись землю. Тоді староста й молоді йдуть до Егроші, колись землю. Тоді староста й молоді йдуть до 
неї коровгай ділить. І там їх дарує її рідня. На другий Енеї коровгай ділить. І там їх дарує її рідня. На другий Едень молодої рідня несе снідать. Приданки готовлять: Едень молодої рідня несе снідать. Приданки готовлять: 
рибина, м’ясо, яйця. Співають, снідають. Молоду по Ерибина, м’ясо, яйця. Співають, снідають. Молоду по 
воду посилали, а  свекрів не вмивала, рушником не Еводу посилали, а  свекрів не вмивала, рушником не 
втирала. Теща старається утерти молодого рушником, Евтирала. Теща старається утерти молодого рушником, 
шоб не було його верха в сім’ї, а свекруха [молоду] так Ешоб не було його верха в сім’ї, а свекруха [молоду] так 
само. «Циганять», курі ловлять тільки в тих, хто гуляв Есамо. «Циганять», курі ловлять тільки в тих, хто гуляв 
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ляли. Така добра була. Як було, ще й горілки трохи. 
Воно до гарячого й перченого так розбирало. Чи на-
ливки, як хто багатший, наливали. Запашна й солодка. 
І крепка, як горілка. Так і казали: «Варена горілка».

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Клечальну су-
боту (Русальська субота) на могилки йдуть, простиля-
ють скатерті. На могилки йшли батьки, діток ззивали, 
варили молошну кашу й дітей годували. То найкраще 
поминання. [...] На Проводи всі йдуть до своїх родите-
лів на кладбище. Несуть паску, яєчка. І тепер так. [...] 
Були три поминальні суботи  – Дмитрова, Кузьми-
Дем’яна й Михайла. То носили в церкву панахиди: 
хліб і сахар. [...] На поминальні суботи у Піст жарили 
млинці, пекли пироги з квасолею, з кашею пшоняною 
й кропом. Тепер конфети дають. Конфети – це не по-
минки. Треба, як нема нічого, то хоч кусок хліба. По-
минку кладуть, шоб ніхто не бачив. «Помин» – до схід 
сонця, шоб ніхто не бачив, хліб чи пиріжки поклади 
на полках на базарі. Тайна милостиня. Дуже помагає.

ПОМИНКИ Всі вечерю дають. Колись пісну: капуста, 
картошка й кисіль. [Після похорону йдуть на] обід. 
Коливо роблять з води й сахару чи меду, трохи бу-
бликів кришених. Роблять і на дев’ятий день. Капусту 
варять з пшоном, ставлять салат, ковбасу, картоплю 
тушковану з м’ясом, рибу жарену, котлети, налисники 
з сиром, сметану (ряжанку), компот фруктовий чи ки-
сіль фруктовий чи ягідний. Варили «варену»: варять 
фрукту, сахар, перець кидають. Гарячою пили. Нею 
поминали, бо гріх горілкою поминать. Тепер мало хто 
про неї знає. Тепер п’ють горілку.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрея корж («калита») пекли, підв’язували до сво-
лока, підскакували, кусали, шоб руками не держать. 
Хто сміється, того віхтем в сажі мастили. То ще було 
й після війни. Тепер не гуляють так. [Перед Різдвом] 
«перва кутя». На Святий вечір. З ячменю товкли, ва-
рили. На покуті сінце підставляли, полотенце, кутя й 
озвар. [Різдво.] Варили капусту, кашу молошну, рибу. 
Кололи поросят, кабанів, ковбаси жарили, кров’янку, 
ковбик м’ясом або гречкою з шкварками начинений. 
Сало солили, жарили сало. Пиріжки з печінкою, ка-
шею гречаною, сиром пекли. На Різдво вже м’ясниці, 
а на Святий вечір – піст. [На Маланки] дівчата пам-
пушки пекли, назначали чия і  собаку вводили. Чию 
вхопить, та раніше заміж піде. Корж пекли: ложка 
борошна, ложка солі. На ніч під голову клали, як при-
сниться, хто коржа ззість, той сужений.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ, ЩЕДРУВАЛЬНИКІВ  
Колядували на Різдво окремо дівчата і хлопці, кож-
ні по-своєму. Замість лантуха міхоноша носив ятір. 
В  ятір кидали книші, ковбаси, сало, давали горілку, 
гроші. Книші: простого помелу борошно, яйцем роз-
колоченим забавляли зверху над пелюстки. На Но-
вий рік щедрували дівчата увечері, а хлопці посипали 
уночі. Їм за це гостинці давали, пиріжки, книші. По-
сипальникам давали насіннячко соняшникове лузати, 
дві-три копійки, коржики кругленькі, ладки. На «Го-
лодну кутю» готували кутю, озвар. Їдять усе пісне. На 
Масляну гуляли, співали, вареники з сиром до смета-
ни й ряжанки їли.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
тижні красили крашанки. У  Чистий четвер вербою 

свяченою милися (запарювали), хату мазали. Можна 
все робить. І ковбаси смажили, і кров’янку, і ковбик. 
І хату убирали. У Страсну п’ятницю не робили. Тепер 
роблять. День строго постують, до плащаниці ходила 
вся сім’я. У суботу все варили. Не годиться на Паску 
топить. На Паску начиняли коропа в’яленого кашею 
пшоняною. Варили капусту з пшоном чи борщ, пекли 
пиріжки з калиною, маком, капустою, сиром, книші. 
Пекли паски й сирні паски.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Святили паски, хліб, сіль, крашан-
ки, сало. Рано розговлялись. Свячена крашанка – пер-
ва страва. Шкаралупки закидали птиці або прикидали 
землею під дерево. А большинство кидали на воду. За-
плило і безвредне, якесь насєкоме ззість.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО 
ЦИК ЛУ  Маковій – празник. Пекли коржі-«шулики» 
прісні, їли з маком і сахаром. На Спаса святять яблу-
ка. Мед на Маковія і на Спаса святять. Їдять яблука, 
пиріжки з яблуками і з медом, у кого є. Сікновення – 
карательний празник. Як щось зробиш у цей день, 
покараний будеш. Ножем не різали, не варили їсти, 
наперед готовили, шоб не працювати цього дня. На 
Кузьму-Дем’яна курку варили.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО На другу Пре-
чисту – Храм. Гостювали, приймали гостей і з свого, 
і з других сіл. Варили капусту, кашу, куліш, галушки, 
вареники. 

КАМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Жаботин
Записала О. Бабенко 28 липня 2008 р.  

у с. Жаботин Кам’янського р-ну Черкаської обл. 
від Стінькового Івана Кириловича, 1947 р. н.,  

та Бобошко Ірини Дмитрівни, 1930 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Які 
страви готували у Вас на Різдво?] Кутя обов’язково 
була. Пісний день. [Як варили кутю?] Натовкли пше-
ниці в ступі. (Зараз готове купляють  – перловку чи 
рис). Пшеницю потім просіювали і варили кутю. 
Маку давали туди. Як сахарю не було, то наливали в 
кутю юшки із буряків. Рибне готували, бо пісний день 
у Святий вечір. Пиріжки пекли. На саме Різдво і ков-
баса, і м’ясо – все йшло. Шо хто заготовив.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Як 
у Вас паски пекли?] Учиняємо тісто, туди б’ємо яйця, 
добавляємо олію, маргарин. Воно сходить два чи три 
часа. Тоді вже замішуємо, шоб було крутеньке. Бо як 
паски вироблять, то шоб вони не розпадалися. Па-
ляницю у форму кидаєш, а тоді зробиш шишку таку, 
а  тоді пояс качаєш до шишки, оперізуємо її. Сади-
мо шишку на паляницю. Зі свяченої верби паличок 
настрижемо та приколюємо шишку, шоб вона не 
з’їхала. І тоді вже паска росте така кучерява висока. 
Як пекти паску, то треба, шоб нічим у хаті не гурка-
ли. Аж поки не посадовить у піч, то кажуть, шоб з 
хати не виходила і не входила. А ту лопату, шо садиш 
паски, то піднімаєш її тричі вгору та кажеш: «Рос-
ти, паско, вгору!». Три рази так кажеш.То й тепер ще 
такі, як я, це роблять. А  молоді, то вже по-своєму 
роб лять. [Чи можна було жінці, у якої були критичні 
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й після війни. Тепер не гуляють так. [Перед Різдвом] Мй після війни. Тепер не гуляють так. [Перед Різдвом] 
«перва кутя». На Святий вечір. З ячменю товкли, ваМ«перва кутя». На Святий вечір. З ячменю товкли, ва-М-
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озвар. [Різдво.] Варили капусту, кашу молошну, рибу. Мозвар. [Різдво.] Варили капусту, кашу молошну, рибу. 
Кололи поросят, кабанів, ковбаси жарили, кров’янку, МКололи поросят, кабанів, ковбаси жарили, кров’янку, 
ковбик м’ясом або гречкою з шкварками начинений. Мковбик м’ясом або гречкою з шкварками начинений. 
Сало солили, жарили сало. Пиріжки з печінкою, каМСало солили, жарили сало. Пиріжки з печінкою, ка
шею гречаною, сиром пекли. На Різдво вже м’ясниці, Мшею гречаною, сиром пекли. На Різдво вже м’ясниці, 
а на Святий вечір – піст. [На Маланки] дівчата памМа на Святий вечір – піст. [На Маланки] дівчата пам
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карательний празник. Як щось зробиш у цей день, Екарательний празник. Як щось зробиш у цей день, Епокараний будеш. Ножем не різали, не варили їсти, Епокараний будеш. Ножем не різали, не варили їсти, 
наперед готовили, шоб не працювати цього дня. На Енаперед готовили, шоб не працювати цього дня. На 
Кузьму-Дем’яна курку варили.ЕКузьму-Дем’яна курку варили.

Н ЕНА ЕА ПРЕСТОЛЬЕ ПРЕСТОЛЬНЕНЕЕЕ СВЯТОЕ СВЯТО
чисту – Храм. Гостювали, приймали гостей і з свого, Ечисту – Храм. Гостювали, приймали гостей і з свого, 
і з других сіл. Варили капусту, кашу, куліш, галушки, Еі з других сіл. Варили капусту, кашу, куліш, галушки, 
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дні, пекти паску?] Не можна, бо кажуть, шо паска не 
вдасться. А  перед тим як паску робить, треба було 
помолиться Богу.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Які страви у Вас готували на 
весілля?] Як я заміж ішла, то готовили капусту, кар-
топлю, озвар і вермішель. А  вже як дарують, то на 
стіл холодцю поставлять. А  на другий день, у  поне-
ділок, то ставили мундєрку – як наїдяться, самогон-
ки нап’ються, то три дні гуляють, не викисають. Це 
так було ранше. А тепер все на столах стоїть, шо аж 
столи вгинаються. Не знаєш, шо вже їсти. [Що пода-
вали спочатку?] Капусту. Була варена і тушена капус-
та. [Як її варили?] На шатківничку шаткують, а тоді 
вона трошки прокисне. Кладеш лавровий листочок, 
перчику гіркого червоного. А  як січена капуста, то 
пшона туди, м’яса, картоплю потовчену вкинуть,  
зажарку.

КАНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Ліпляве
Записала Г. Бондаренко в червні 1992 р.  

у с. Ліпляве Канівського р-ну Черкаської обл.  
від Шишки Єфросинії Єлисеївни, 1913 р. н., 

Єщенко Ганни Леонтіївни, 1911 р. н.,  
родом із с. Решітки (затоплене водами 

Канівського водосховища), 
Прудько Харини Потапівни, 1925 р. н., 

та Лисак Ганни Федосіївни, 1919 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Про-
ти Різдва кутю на вечерю готують. Кутю найбільш ва-
рили посну, заправляли медом, маком. Оріхів волось-
ких нема. Дід Антон був [багатий], варив ситу до куті 
і роздавав його на все село – це щоб добре бджоли мед 
носили.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ В су-
боту і в п’ятницю красять яйця. Писали писанки. Бул-
ки печуть у четвер. В п’ятницю начинають пекти пас-
ки і в суботу. Шишки печуть або хрест покладе на ту 
паску, шо святить.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ [Великдень.] Святили: поросята, 
заколені швайкою, печені в печі, яйця, сало, рибу, пшо-
но. Навбитки грались: чиє яйце поперед розіб’ється, 
той буде довше жить. Мацок – яйце, яке не б’ється. На 
Гробки яйце качають по могилі, а там діти хватають.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Пекли мандрику. Мати пекла книші, а всередину 
загортала яйця січені, варені, кріп, цибулі. Маковея – 
коржі або вареники з маком, в общем маковий день.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Раньше весілля начиналось з чет-
верга – ліпили шишки. В п’ятницю, суботу з шишками 
кличе на весілля. В суботу пекли корогай – украшали 
барвінком, калиною, житні колоски, клали в підошву 
[низ короваю] гроші або в  «голуби» [дві пари].  [...] 
Діжу не мили. Корогай як посадять в піч, тоді чоти-
ри женщини беруть діжу, носять по хаті, співають і у 
сволок підбивають. Хлопця запрошували жар з печі 
вигрібати. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Сватання – на знак згоди переміняли 
хліб. Ділять коровай. Батьки її [молоду] благословля-
ють хлібом, іконами, і молоді йдуть до свекрухи. При-
дане забиралось у п’ятницю, стрічають хлібом-сіллю, 
іконами. [...] Хлібину, солі друбку і ікони в самий пе-
ред в хату [заносять]. 

ПОМИНКИ На похорон печуть коржики з маком з пріс-
ного тіста, так як корогай. Каждого угощають цим 
коржиком. До другого дня не прибирали страв зі сто-
лу. На вікні – стакан води і стакан меду чи сахару, і до 
дев’яти днів родичам треба її вранці натщесерце про-
бувать. А тоді на дев’ять днів її лють у коливо (з меду 
або сахару, білого хліба чи печива). 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи – другий 
понеділок після Паски, правилось на кладбищі. Кла-
дуть яйце на могилі, качають і роздають. 

ХЛІБ У ВІРУВАННЯХ За Хрущова я пекла кукурудзяні 
млинці, якось діти біжать до магазина: «Мамо, у нас 
дід на горище поліз». Я прихожу – нема ніякого діда. 
А  розказують, було так  – дід каже: «Дайте хліба».  – 
«Нема, тільки млинці». Він взяв млинець в руки, по-
держав і каже: «Скоро буде у вас добрий хліб. Давайте 
людям і вам Бог дасть». І пішов на горище, і щез.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Храми – два рази 
на год святкують на Миколу. Приходять люди, то вго-
щають. [...] Зараз у Каневі біля церкви люди обідають 
на Спаса. Зносяться всі. Просять люди: «Оставайтесь, 
да будем обідать». 

с. Межиріч
Записала Г. Бондаренко в червні 1992 р.  

у с. Межиріч Канівського р-ну Черкаської обл.  
від Братанич Ольги Зіньківни, 1911 р. н.,  

родом із с. Степанці Канівського р-ну,  
Стельмашенко Анастасії Леонтівни, 1899 р. н., 

та Піскової Ярини Тимофіївни, 1912 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Сватання. Як приходять старости, 
перев’язують рушниками, хліб міняють. У  суботу 
дньом кличуть на свадьбу і дають шишки.  [...] [Ве-
сільний] поїзд зустрічали хлібом-сіллю. На воротях 
перед поїздом  – стіл з хлібиною, і  хлопці вимагали 
куницю.  [...] В  молодої ділять коровай, як виряджа-
ють молоду. В  молодого  – в  неділю вечором.  [...] На 
весілля, похорон пекли коржики з маком  – мас-
тять маком і роздають всім присутнім.  [...] [При бу-
дівництві] хати  – під угол, де покуть, підкладають 
хліб-сіль і гроші, і  жита найлуччі всипають, бо то  
життя. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ В  суботу  – просить на весілля, 
якщо далеко, то шишки печуть в четвер і п’ят ницю. 
П’ятниця – починальниця. Коровай пекли в суботу. 

ПОМИНКИ Коливо. Стакан води – на вікно, як помре, 
і стоїть, поки заховають, а тоді ту воду з медом і з хлі-
бом всі по три рази їдять первим. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Тройцеву 
суботу Проводи  – всі йдуть. Крашанки, пиріжки 
роздають людям, сідають.  [...] Є  ще Проводи через 
тиждень од Паски. Хліб, крашанки беру, вгощаю  
людей. 

КАНІВСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua

ІО КАЛЕ ІО КАЛЕН ІНД ІДботу і в п’ятницю красять яйця. Писали писанки. БулІботу і в п’ятницю красять яйця. Писали писанки. Бул
ки печуть у четвер. В п’ятницю начинають пекти пасІки печуть у четвер. В п’ятницю начинають пекти пас
ки і в суботу. Шишки печуть або хрест покладе на ту Іки і в суботу. Шишки печуть або хрест покладе на ту 

день.] Святили: поросята, Ідень.] Святили: поросята, 
заколені швайкою, печені в печі, яйця, сало, рибу, пшоІзаколені швайкою, печені в печі, яйця, сало, рибу, пшо
но. Навбитки грались: чиє яйце поперед розіб’ється, Іно. Навбитки грались: чиє яйце поперед розіб’ється, 

М
анівського водосховища), 

М
анівського водосховища), 

арини Потапівни, 1925 р. н., 

М
арини Потапівни, 1925 р. н., 

ак Ганни Федосіївни, 1919 р. н.

М
ак Ганни Федосіївни, 1919 р. н.

О ЦИКЛУ

М
О ЦИКЛУ Про-

М
Про-

Різдва кутю на вечерю готують. Кутю найбільш ва

М
Різдва кутю на вечерю готують. Кутю найбільш ва-

М
-

рили посну, заправляли медом, маком. Оріхів волось

М
рили посну, заправляли медом, маком. Оріхів волось-

М
-

ких нема. Дід Антон був [багатий], варив ситу до куті Мких нема. Дід Антон був [багатий], варив ситу до куті 
і роздавав його на все село – це щоб добре бджоли мед Мі роздавав його на все село – це щоб добре бджоли мед 

АР МАРН МНОГМОГО ЦИКЛУМО ЦИКЛУ В сМВ су-Му-
боту і в п’ятницю красять яйця. Писали писанки. БулМботу і в п’ятницю красять яйця. Писали писанки. Бул
ки печуть у четвер. В п’ятницю начинають пекти пасМки печуть у четвер. В п’ятницю начинають пекти пас
ки і в суботу. Шишки печуть або хрест покладе на ту Мки і в суботу. Шишки печуть або хрест покладе на ту 

Ф
фросинії Єлисеївни, 1913 р. н., 

Ф
фросинії Єлисеївни, 1913 р. н., 

Єщенко Ганни Леонтіївни, 1911 р. н.,  ФЄщенко Ганни Леонтіївни, 1911 р. н.,  
ешітки (затоплене водами Фешітки (затоплене водами 

анівського водосховища), Фанівського водосховища), 
арини Потапівни, 1925 р. н., Фарини Потапівни, 1925 р. н., 

«Нема, тільки млинці». Він взяв млинець в руки, по

Ф
«Нема, тільки млинці». Він взяв млинець в руки, по
держав і каже: «Скоро буде у вас добрий хліб. Давайте 

Ф
держав і каже: «Скоро буде у вас добрий хліб. Давайте 
людям і вам Бог дасть». І пішов на горище, і щез.

Ф
людям і вам Бог дасть». І пішов на горище, і щез.

Г

Ф
ГОСТИ

Ф
ОСТИН

Ф
НА

Ф
А Н

Ф
НА

Ф
А ПРЕСТОЛЬ

Ф
 ПРЕСТОЛЬ

на год святкують на Миколу. Приходять люди, то вго

Ф
на год святкують на Миколу. Приходять люди, то вго
щають. [...] Зараз у Каневі біля церкви люди обідають Фщають. [...] Зараз у Каневі біля церкви люди обідають 
на Спаса. Зносяться всі. Просять люди: «Оставайтесь, Фна Спаса. Зносяться всі. Просять люди: «Оставайтесь, 
да будем обідать». Фда будем обідать». 
Е

ЯХ

Е
ЯХ

Е
За Хрущ

Е
За Хрущ

млинці, якось діти біжать до магазина: «Мамо, у нас 

Е
млинці, якось діти біжать до магазина: «Мамо, у нас 
дід на горище поліз». Я прихожу – нема ніякого діда. 

Е
дід на горище поліз». Я прихожу – нема ніякого діда. 
А  розказують, було так  – дід каже: «Дайте хліба».  – ЕА  розказують, було так  – дід каже: «Дайте хліба».  – 
«Нема, тільки млинці». Він взяв млинець в руки, поЕ«Нема, тільки млинці». Він взяв млинець в руки, по
держав і каже: «Скоро буде у вас добрий хліб. Давайте Едержав і каже: «Скоро буде у вас добрий хліб. Давайте 
людям і вам Бог дасть». І пішов на горище, і щез.Елюдям і вам Бог дасть». І пішов на горище, і щез.

 ПРЕСТОЛЬЕ ПРЕСТОЛЬНЕНЕЕЕЕ СВЯТОЕ СВЯТО
на год святкують на Миколу. Приходять люди, то вгоЕна год святкують на Миколу. Приходять люди, то вго
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с. Степанці
Записала Г. Бондаренко 23 червня 1992 р.  

у с. Степанці Канівського р-ну Черкаської обл.  
від Шакало Улити Демидівни, 1902 р. н.,  

родом із с. Курилівка Канівського р-ну, 
Стоколос Ганни Прохорівни, 1902 р. н., 

Іщенко Ганни Гаврилівни, 1911 р. н., 
та Стоколос Марії Петрівни, 1910 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Свати йшли з хлібиною. Батьки пи-
тали в молодої, чи согласна. Хліб замінює молода. [...] 
Як приїзджа [весільний] поїзд, на дворі на столі стоїть 
діжа перед порогом, мати і батько виходять з хлібом-
сіллю, запрошують до хати. Заміняються хлібами з 
сватами. Свашка з шишками. [...] Перед закладинами 
хати батюшка святив місце. Хліб, ікону, стіл заносили 
в хату першими.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У  суботу в  обід ліплять шиш-
ки. Корогай і колосками, і  конфетами прикраша-
ли. На деку – овес, в підошву [низ короваю] – гроші 
музикантам. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Страви: холодець, капуста, риба 
жарена, пиріжки, грушки варять – наприкінці. Весілля 
гуляють в молодої в неділю. Дружки співають, сидять 
за столом, брат сидів з ломакою на лаві. Після обід, 
в два часа, їде молодий. Брат продає сестру. Заходять 
за стіл  – молодий, світилки, свашки. Дають їсти. [Ве-
сільний] поїзд пообідає, тоді виходять, гуляють. Тоді 
батьки запрошують у хату розтикать молоду. Як роз-
тикають молоду, то в цей час ділять корогай. [...] Всіх 
садовлять вечерять, тоді молодий і молода ідуть гуляти, 
тоді ввечері молодий і молода частують гостей, а ті да-
рують гроші. Корогай молодого ділять у понеділок. [...] 
В понеділок на снідання приносили, що було: холодець, 
риба, яєшня смажена. У вівторок цигани ходять по селу 
по кури, патрають їх, і на вечір сходяться, їдять ті кури. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Ан-
дрія.] Пекли калиту – круглий корж, дирочку пальцем 
поробили, цукерочки привісили і на ниточках вішали. 
На коцюбі їхали кусати.  [...] Варять кутю першу і на 
Голодну кутю. Варили кутю, квасолю, пиріжки з ка-
пустою пекли. [...] Маланки – збирались в одній хаті 
хлопці і дівчата, гуляли, стрічали Новий год. Свекруха 
млинці гречані пекли. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  Верб-
на [неділя] – святили вербу, тоненькі дубчики ломали, 
протикали шишечки на пасці, під стріху стромляли. 
Мати як пекла дарники в церкву, то у форму підтика-
ли з чотирьох сторін ці палички. В п’ятницю печуть 
паски. Паску гнітили святою вербою. В  суботу кра-
сили крашанки. Писанки – щоб тільки ними гулять, 
і даже дерев’яні виточували, і так цілий тиждень – до 
Провід гуляли діти, а тоді баба в торбинку складала, 
а на Проводи свіжі красять. Обмінювались писанками 
хлопці і дівчата.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ, ГОСТИНА [Великдень.] Брали в 
церкву – поросята [печені], пшоно, сіль, ножа (свяченим 
ножем пользовались до Провід), а тоді баба в сволочок 
застромить кусок житнього хліба, цукор (в Поминаль-
ну суботу печуть три хлібини і кладуть цей сахар). [...] 
По приходу з церкви розговлялись, все спочатку про-
бував батько, тоді – діти. Курям – свячені крихти, скор-

лупки. На перший день Паски ходять до рідних, несуть 
по крашонці, похристосуються. Діти не ходили. Куми до 
кумов ходили, носили гостинець бабі, родичі до родичів 
ходили. Для того, хто був в дорозі, оставляли кусок свя-
ченої паски, сала свяченого, солі у вузлику.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи  – в не-
ділю, раньше були обіди, дай Боже. Варили прямо на 
кладовищі. Правилось. Роздавали рештки нищим, 
крашанки красили і давали.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Петра виносили пастуху гостинця, мандрику 
пекли. Молоко топить, тоді воно скисне, тоді тим мо-
локом розведе сир, троки муки – наварить мандрики. 
Насамперед на Петра їдять мандрику. Петрівний сир 
в діжечку оттоплю і масло сколочу, і в діжечку скла-
даю, і водою приливаю – лежить аж до Масляної. Тоді 
на Масляну цілий тиждень одні вареники. [...] Спас – 
яблука святили.  [...] На Маковія святять мак, сіяли 
ним на другий год. Пекли коржі з маком.

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Драбівка
Записала Л. Артюх 1987 р. у с. Драбівка  

Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. 
від Карпенко Ганни Тодосівни, 1906 р. н.,  

та Таран Домахи Василівни, 1906 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Сватання.] Сватали старости двоє і 
молодий. Ішли з хлібом, міняли хліб, коли згода. А як 
молода не брала хліб, то, значить, відмовляла. Міняли 
не свою, а позичену хлібину, тоді вийде щасливо за-
між. Весілля гуляли через піст. Сватали ще донедавна. 
На воротях, коли молодий їде по молоду, «ворітне» 
ставлять. Стіл, на столі хлібина на скатертині, воду 
не ставили. Молодий з боярином викупають. [...] [Під 
час похорону для неодружених] коровгай не печуть, 
гільце не роблять. На віко домовини кладуть хлібину 
в рушнику.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Розглядини тоді, як від-
давали у друге село. Там частували холодцем, капус-
тою вареною з пшоном; дехто кисіль з груш, дехто 
просто груші подавав. Це остання страва. Пили горіл-
ку. Варенухи не було, але про неї чули.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Як ішли на друге село, то багато 
шишок [брали], шоб оставлять усім покликаним. На 
другому селі шишки лишають усім, а  в себе одною 
кличуть усіх. У кінці кличуть батька-матір молодого, 
а він – молодої. Як зустрічалися молоді з різних весіль, 
клонилися, шишками не мінялися. Шишки пекли у 
п’ятницю, а коровай і ще шишки – у суботу. На шишки 
приходила рідня, кликали молода і молодий. Шишки 
пекли маленькі дружкам, а  більші  – коровайницям і 
запрошеним. Хрещеному батькові давали печену бо-
рону, більша шишка, уквітчана калиною,  – свекрусі, 
шишки  – хрещеним батькам, качка  – тещі. Шишка: 
розкачали качалкою тісто, порізали на смуги, один бік 
смужки надрізають, згортають у сувійчик догори над-
різами, підперезують обічайкою з тіста. На більшечкі 
садять голубочків, як є місце. Коровай на стіл не став-
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Іія.] Пекли калиту – круглий корж, дирочку пальцем Іія.] Пекли калиту – круглий корж, дирочку пальцем 
поробили, цукерочки привісили і на ниточках вішали. Іпоробили, цукерочки привісили і на ниточках вішали. 
На коцюбі їхали кусати.  [...] Варять кутю першу і на ІНа коцюбі їхали кусати.  [...] Варять кутю першу і на 
Голодну кутю. Варили кутю, квасолю, пиріжки з каІГолодну кутю. Варили кутю, квасолю, пиріжки з ка
пустою пекли. [...] Маланки – збирались в одній хаті Іпустою пекли. [...] Маланки – збирались в одній хаті 
хлопці і дівчата, гуляли, стрічали Новий год. Свекруха Іхлопці і дівчата, гуляли, стрічали Новий год. Свекруха 

НІНДІДАРІАРНІНа [неділя] – святили вербу, тоненькі дубчики ломали, Іа [неділя] – святили вербу, тоненькі дубчики ломали, 

М
батьки запрошують у хату розтикать молоду. Як роз

М
батьки запрошують у хату розтикать молоду. Як роз
тикають молоду, то в цей час ділять корогай. [...] Всіх 

М
тикають молоду, то в цей час ділять корогай. [...] Всіх 
садовлять вечерять, тоді молодий і молода ідуть гуляти, 

М
садовлять вечерять, тоді молодий і молода ідуть гуляти, 
тоді ввечері молодий і молода частують гостей, а ті да

М
тоді ввечері молодий і молода частують гостей, а ті да
рують гроші. Корогай молодого ділять у понеділок. [...] 

М
рують гроші. Корогай молодого ділять у понеділок. [...] 
В понеділок на снідання приносили, що було: холодець, 

М
В понеділок на снідання приносили, що було: холодець, 
риба, яєшня смажена. У вівторок цигани ходять по селу 

М
риба, яєшня смажена. У вівторок цигани ходять по селу 
по кури, патрають їх, і на вечір сходяться, їдять ті кури. Мпо кури, патрають їх, і на вечір сходяться, їдять ті кури. 

 ЗИМОВОГО КАЛЕ М ЗИМОВОГО КАЛЕН МНД МДАРМАРНМНОГМОГО ЦИКЛУМО ЦИКЛУ [Ан-М[Ан-
ія.] Пекли калиту – круглий корж, дирочку пальцем Мія.] Пекли калиту – круглий корж, дирочку пальцем 

поробили, цукерочки привісили і на ниточках вішали. Мпоробили, цукерочки привісили і на ниточках вішали. 
На коцюбі їхали кусати.  [...] Варять кутю першу і на МНа коцюбі їхали кусати.  [...] Варять кутю першу і на 
Голодну кутю. Варили кутю, квасолю, пиріжки з каМГолодну кутю. Варили кутю, квасолю, пиріжки з ка
пустою пекли. [...] Маланки – збирались в одній хаті Мпустою пекли. [...] Маланки – збирались в одній хаті 
хлопці і дівчата, гуляли, стрічали Новий год. Свекруха Мхлопці і дівчата, гуляли, стрічали Новий год. Свекруха 

Ф
гуляють в молодої в неділю. Дружки співають, сидять 

Ф
гуляють в молодої в неділю. Дружки співають, сидять 
за столом, брат сидів з ломакою на лаві. Після обід, 

Ф
за столом, брат сидів з ломакою на лаві. Після обід, 
в два часа, їде молодий. Брат продає сестру. Заходять 

Ф
в два часа, їде молодий. Брат продає сестру. Заходять 
за стіл  – молодий, світилки, свашки. Дають їсти. [Ве Фза стіл  – молодий, світилки, свашки. Дають їсти. [Ве- Ф-
сільний] поїзд пообідає, тоді виходять, гуляють. Тоді Фсільний] поїзд пообідає, тоді виходять, гуляють. Тоді 
батьки запрошують у хату розтикать молоду. Як роз Фбатьки запрошують у хату розтикать молоду. Як роз- Ф-
тикають молоду, то в цей час ділять корогай. [...] Всіх Фтикають молоду, то в цей час ділять корогай. [...] Всіх 
садовлять вечерять, тоді молодий і молода ідуть гуляти, Фсадовлять вечерять, тоді молодий і молода ідуть гуляти, 
тоді ввечері молодий і молода частують гостей, а ті да Фтоді ввечері молодий і молода частують гостей, а ті да- Ф-

КорсуньФКорсунь
від Карпенко Ганни Тодосівни, 1906 р. н.,  Фвід Карпенко Ганни Тодосівни, 1906 р. н.,  

ХФХЛІФЛІБФБ В ОФ В ОБФБРФРЯДАХФЯДАХ
молодий. Ішли з хлібом, міняли хліб, коли згода. А як Фмолодий. Ішли з хлібом, міняли хліб, коли згода. А як 
молода не брала хліб, то, значить, відмовляла. Міняли Фмолода не брала хліб, то, значить, відмовляла. Міняли 
не свою, а позичену хлібину, тоді вийде щасливо заФне свою, а позичену хлібину, тоді вийде щасливо за
між. Весілля гуляли через піст. Сватали ще донедавна. Фміж. Весілля гуляли через піст. Сватали ще донедавна. 

Е
на Масляну цілий тиждень одні вареники. [...] Спас – 

Е
на Масляну цілий тиждень одні вареники. [...] Спас – 
яблука святили.  [...] На Маковія святять мак, сіяли 

Е
яблука святили.  [...] На Маковія святять мак, сіяли 
ним на другий год. Пекли коржі з маком.

Е
ним на другий год. Пекли коржі з маком.

К ЕКОРСУЕОРСУНЕНЬ-ЕЬ-ШЕШЕВЕЕВЧЕЧ
РАЙОЕРАЙОНЕН

с. Ес. ДЕДрЕрабівкаЕабівка
Записала Л. Артюх 1987 р. у с. Драбівка  ЕЗаписала Л. Артюх 1987 р. у с. Драбівка  
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лять, а вносять, а шишка стоїть. Печуть шишки і для 
молодих в обох молодих. Звичайна шишка, велика, 
в неї втикали три дубчики, на них навертали тісто і за-
пікали в печі і лєнтою обгортали. Коровайниць кли-
кала молода і мати, кликали молодиць своїх і чужих, 
набігало повна хата. Місить не могла розведена чи вдо-
ва, а ліпить шишки могла. У коровайниці йде платком 
пов’язана і з ножем. Не несли ні яєць, ні сметани, ні 
масла. Там мати все запасала. Учиняли дріжджами, яй-
цями, сметаною, сахаром, мукою найкращою, маслом 
вершковим. Учиняє баба главна і мати, і місять у діжі, 
потім у макітрах пікних, бо діжі вивелись, чи кастру-
лях. Вимісили коровгай. Підходить. Тісто виробляли 
на вікові діжі. Знизу корж, в коржа гроші, зверху па-
ляниця ловка й велика. На неї зверху хрестики тричі 
по дев’ять, іще накривають коржиком, обтулюють 
коржик навхрест двома поясками з зубцями. Зверху 
голубці й шишки. Вимітає піч жінка чи мужик у ко-
жусі вовною нагору.Садять удвох, а  поправляє одна, 
старша. В діжу (чи в пікну макітру) ставлять горілку, 
встромляють ножа і ставлять свічку запалену. Учоти-
рьох беруть навхрест і стукають об сволок тричі, а тоді 
випивають горілку, частуються і співають. Жінки руки 
миють, воду з тіста виливають чи під дерево плодюче, 
чи не знаю куди. Сідають обідать, всім їм по шишці да-
ють. Витягують коровгай, на віко діжі ставлять.[...]

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Тиждень молода не мала права 
ходить до матері, а через тиждень був «одпій» у тещі. 
Тоді вже вона може йти до мами. На весілля готують 
на всі столи [такі страви]: холодець із свинячих ніг, 
голови, півня, капуста свіжа з олією, риба жарена, 
холодець з риби, затірка на воді чи молоці (готують 
з білого борошна на воді і яйці – труть між долонями 
доти, поки не скачаються такі кусочки тіста, як пів-
горошинки, тоді варять), різані галушки, ряжанка до 
книшів. Книші з житнього вчиненого тіста. Робили 
ложкою надрізи по краю палянички, верх мастили 
олією, солили і загортали й з’єднували губки наверху 
палянички поверх олії й пекли. Місили на олії, яйцях, 
сахарі. Книші робили на п’ять губок. Капуста варена – 
капусняк, груші з узвару, кисіль з крохмалю уже до ві-
йни появився. Кисіль останній [остання страва].

ПОМИНКИ Ідучи провідувати покійного, несуть кор-
жики, самі печуть, висипають на стіл, і яблука. Ці кор-
жики знесені роздають коло могили після похорону і 
після обіду. [Після похорону йдуть на] «обід»: коли-
во  – мед чи сахар з  водою, шматочки білого хліба у 
юшці з меду чи сахару. І давно було, й тепер. Капусняк 
з пшоном. Риба жарена чи холодець із риби. Варені 
груші – остання страва. У піст капусняк на олії, риба 
жарена. Холодець із риби. Грибки з юшкою, більш 
усього  – опеньки. Тепер більше варять, ще салати, 
котлети, у м’ясниці ще й холодець. На столі свічка в 
зерні. Воду на вікно ставлять для душі. Мати або се-
стра вип’є в день похорону, коли поховають, шоб не 
снився. Після обіду кухарки дають усім поминальни-
кам після обіду пиріжки з сиром, капустою, ягодами – 
подарок од покійного. Печуть коржики з маком кру-
глі. Хто приходить прощатися, тим дають. Поминають 
мертвого на дев’ять днів, сорок днів і в год. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи після Ве-
ликодня у понеділок через тиждень і в неділю через дві 
неділі. Поминають книшами, крашанками, пиріжками.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ На хрестини несуть 
хліб. На хрестини калачі не несуть. Варять капусту, 
холодець, печеню, тепер котлети, ковбасу, пиріжки 
печуть, їдять з ряжанкою, затірку. Кисіль.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрея  – калату печуть. Місять тісто, корж тонень-
кий, груші й сливи, другим коржем приклеюють. На-
зивають «Калата Андрея». Компанія з дівчат і хлопців. 
Калату вішають, сторож із квачем і очередь кусати. 
Вішали її на сволоці. Хто засміється, квачем получає. 
А смішно! Вже годів десять чи більше не гуляють кала-
ту. Варять кутю з гречаних круп на Різдво і на Ордань. 
На Ордань заправляють грушами, юшкою з узвару, са-
харом, медом, буває й маком. На Маланки пекли бала-
бушки, собаку голодного годували. Яку першу візьме, 
та скоріше заміж піде.

ЧАСТУВАННЯ ЩЕДРУВАЛЬНИКІВ Щедрувальникам 
дають бублики, конфети. Колись ще год двадцять-
тридцять самі бублики робили з заварюваного тіста. 
Тепер купують.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
У  Жиляний понеділок жиляники пекли. На Сорок 
святих пекли сорок калачів чи бубликів. Тепер зде-
більшого сорок млинців чи балабухів. На Паску пече-
мо паски, красимо крашанки. Христосувальникам на 
Великдень дають крашанки.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Троїця – велике свято, не роблять, обідають смач-
неньким: борщик зелений, яєшенька з салом, печеня, 
кисіль. На Петра пекли мандрики. Масло колотять, 
сколотини остаються, оддушують, одціджують і  пе-
чуть з яйцями. На Петра, в кого були корови, як закон. 
Самі їли, дітям давали. Тепер, мабуть, не печуть. На 
Маковея мак святили. З жита спечуть книші, паляни-
ці, калачі пшенишні, Коржі з маком роблять. Яблука 
святять, груші. Кисіль тоді варять. Вареники пісні з 
сливами. До Спаса дехто яблук досі не їсть, бо гріх.

с. Деренковець
Записала Г. Бондаренко 1992 р. у с. Деренковець  

Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл.  
від Омельченко Валентини Михайлівни, 1910 р. н., 

та Малюк Марії Григорівни, 1916 р. н. 

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Храм  – на Пре-
чисту. Те каже «на Храм піду», а те – «на Мед». В кого 
є мед, ставляють на стіл. У нас там, де зараз механі-
зація, був монастир, там був Храм на Варнави і Оно-
прія. Я туди ходила з бабою говіть, то там варили обі-
дать людям далекім. Колись і в нас варили обідать, 
зносяться бабки і варили для людей прийшлих.  [...] 
У Корсуні – на Іллі Мед.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ, ЗВИ-
ЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Перед Різдвом ставиться 
кутя на сіно на покуть і  узвар, і  хліб. Бабі на Різдво 
вечерю носили. Хрещеним вечерю носили на Різдво, 
ті назад давали свою вечерю.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ, ОСВЯ - 
ЧЕННЯ СТРАВ  На Сорок святих спечіть сорок буб-
ликів і роздайте людям, або купи в лавці.  [...] Паска. 
Святили крашанки, паску, сало, масло, м’ясо, хліба 

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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І
олією, солили і загортали й з’єднували губки наверху 

І
олією, солили і загортали й з’єднували губки наверху 
палянички поверх олії й пекли. Місили на олії, яйцях, Іпалянички поверх олії й пекли. Місили на олії, яйцях, 
сахарі. Книші робили на п’ять губок. Капуста варена – Ісахарі. Книші робили на п’ять губок. Капуста варена – 
капусняк, груші з узвару, кисіль з крохмалю уже до віІкапусняк, груші з узвару, кисіль з крохмалю уже до ві
йни появився. Кисіль останній [остання страва].Ійни появився. Кисіль останній [остання страва].

чи провідувати покійного, несуть корІчи провідувати покійного, несуть кор
жики, самі печуть, висипають на стіл, і яблука. Ці корІжики, самі печуть, висипають на стіл, і яблука. Ці кор
жики знесені роздають коло могили після похорону і Іжики знесені роздають коло могили після похорону і 
після обіду. [Після похорону йдуть на] «обід»: колиІпісля обіду. [Після похорону йдуть на] «обід»: коли
во  – мед чи сахар з  водою, шматочки білого хліба у Іво  – мед чи сахар з  водою, шматочки білого хліба у 

М
на всі столи [такі страви]: холодець із свинячих ніг, 

М
на всі столи [такі страви]: холодець із свинячих ніг, 
голови, півня, капуста свіжа з олією, риба жарена, 

М
голови, півня, капуста свіжа з олією, риба жарена, 
холодець з риби, затірка на воді чи молоці (готують 

М
холодець з риби, затірка на воді чи молоці (готують 
з білого борошна на воді і яйці – труть між долонями 

М
з білого борошна на воді і яйці – труть між долонями 
доти, поки не скачаються такі кусочки тіста, як пів

М
доти, поки не скачаються такі кусочки тіста, як пів-

М
-

горошинки, тоді варять), різані галушки, ряжанка до 

М
горошинки, тоді варять), різані галушки, ряжанка до 
книшів. Книші з житнього вчиненого тіста. Робили Мкнишів. Книші з житнього вчиненого тіста. Робили 
ложкою надрізи по краю палянички, верх мастили Мложкою надрізи по краю палянички, верх мастили 
олією, солили і загортали й з’єднували губки наверху Молією, солили і загортали й з’єднували губки наверху 
палянички поверх олії й пекли. Місили на олії, яйцях, Мпалянички поверх олії й пекли. Місили на олії, яйцях, 
сахарі. Книші робили на п’ять губок. Капуста варена – Мсахарі. Книші робили на п’ять губок. Капуста варена – 
капусняк, груші з узвару, кисіль з крохмалю уже до віМкапусняк, груші з узвару, кисіль з крохмалю уже до ві
йни появився. Кисіль останній [остання страва].Мйни появився. Кисіль останній [остання страва].

чи провідувати покійного, несуть корМчи провідувати покійного, несуть кор
жики, самі печуть, висипають на стіл, і яблука. Ці корМжики, самі печуть, висипають на стіл, і яблука. Ці кор

Самі їли, дітям давали. Тепер, мабуть, не печуть. На 

М
Самі їли, дітям давали. Тепер, мабуть, не печуть. На 
Маковея мак святили. З жита спечуть книші, паляни

М
Маковея мак святили. З жита спечуть книші, паляни
ці, калачі пшенишні, Коржі з маком роблять. Яблука Мці, калачі пшенишні, Коржі з маком роблять. Яблука 
святять, груші. Кисіль тоді варять. Вареники пісні з Мсвятять, груші. Кисіль тоді варять. Вареники пісні з 

Ф
день молода не мала права 

Ф
день молода не мала права 

ходить до матері, а через тиждень був «одпій» у тещі. Фходить до матері, а через тиждень був «одпій» у тещі. 
Тоді вже вона може йти до мами. На весілля готують ФТоді вже вона може йти до мами. На весілля готують 
на всі столи [такі страви]: холодець із свинячих ніг, Фна всі столи [такі страви]: холодець із свинячих ніг, 
голови, півня, капуста свіжа з олією, риба жарена, Фголови, півня, капуста свіжа з олією, риба жарена, 

У  Жи

Ф
У  Жиляний понеділок жиляники пекли. На Сорок 

Ф
ляний понеділок жиляники пекли. На Сорок 

святих пекли сорок калачів чи бубликів. Тепер зде

Ф
святих пекли сорок калачів чи бубликів. Тепер зде
більшого сорок млинців чи балабухів. На Паску пече

Ф
більшого сорок млинців чи балабухів. На Паску пече
мо паски, красимо крашанки. Христосувальникам на 

Ф
мо паски, красимо крашанки. Христосувальникам на 
Великдень дають крашанки.ФВеликдень дають крашанки.

С ФСТРАВИФТРАВИ ЛІТФ ЛІТНФНЬФЬО-ОСІФО-ОСІННФННФЛУФЛУ ТрФТроїця – велике свято, не роблять, обідають смачФоїця – велике свято, не роблять, обідають смач
неньким: борщик зелений, яєшенька з салом, печеня, Фненьким: борщик зелений, яєшенька з салом, печеня, 
кисіль. На Петра пекли мандрики. Масло колотять, Фкисіль. На Петра пекли мандрики. Масло колотять, 
сколотини остаються, оддушують, одціджують і  пеФсколотини остаються, оддушують, одціджують і  пе
чуть з яйцями. На Петра, в кого були корови, як закон. Фчуть з яйцями. На Петра, в кого були корови, як закон. ФСамі їли, дітям давали. Тепер, мабуть, не печуть. На ФСамі їли, дітям давали. Тепер, мабуть, не печуть. На 
Маковея мак святили. З жита спечуть книші, паляниФМаковея мак святили. З жита спечуть книші, паляни

Е
 ЩЕДРУВАЛЬ

Е
 ЩЕДРУВАЛЬ

дають бублики, конфети. Колись ще год двадцять-

Е
дають бублики, конфети. Колись ще год двадцять-
тридцять самі бублики робили з заварюваного тіста. 

Е
тридцять самі бублики робили з заварюваного тіста. 
Тепер купують. ЕТепер купують.

 ВЕС Е ВЕСН ЕНЯ ЕЯН ЕНОГЕОГО КАЛЕЕО КАЛЕЕНЕН
ляний понеділок жиляники пекли. На Сорок Еляний понеділок жиляники пекли. На Сорок 

святих пекли сорок калачів чи бубликів. Тепер здеЕсвятих пекли сорок калачів чи бубликів. Тепер зде
більшого сорок млинців чи балабухів. На Паску печеЕбільшого сорок млинців чи балабухів. На Паску пече
мо паски, красимо крашанки. Христосувальникам на Емо паски, красимо крашанки. Христосувальникам на 
Великдень дають крашанки.ЕВеликдень дають крашанки.

ЬЕЬОГО КАЛЕЕОГО КАЛЕ
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шматок для скотини, мак, сіль – хто забажа. Крихти, 
скорлупки свячені, шкарупелки від бешишику із свя-
ченої паски вирізують і бережуть, як лихо в корови 
або в людини... Хліба цілушку  – прийти з церкви  – 
корові, пшоно – курчатам. Діти ходили христосались 
тричі «Христос воскрес», їм за це дають крашанки. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи – в поне-
ділок за тиждень од Паски у нас, на Сибірі під стан-
цією  – у  п’ятницю, на Горі  – в  неділю [кутки села]. 
Крашанки кладуть на могили, кладуть «бабку», хлі-
бинку на гробики.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ На Петра святять хлібину з нового зерна. Нажа-
ла, насіяла, навіяла, змолола на жорнах, посвятила в 
церкві і роздала людям. Увесь піст не їдять сиру і мас-
ло збірають в діжечку, а тоді роблять на Петра ман-
дрику.  [...] Маковія  – мак святили. Пекли шулики  – 
коржі з маком. Пиріжки з маком і картоплею пекли. 
Свяченим маком скотину од пристріту обсипали. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Молодого з поїздом стрічають  – на 
воротях хліб-сіль на столі, відро і кухоль – ворітну мо-
лодий викупляє – наливає відро горілки, забирає хлі-
бину. [...] Вирізують кольцо з скорини хліба, ставлять 
дві свічки, і світилка держить. [...] Свекруха з хлібом 
[зустрічає молодих], сідають за стіл, угощають.  [...] 
Бабі [повитусі] – гроші, платок чи полотна на сороч-
ки, хлібину об’язательно [давали].  [...] Хліб-сіль на 
віко [клали, коли похорон]. 

ПОМИНКИ Колись на похоронах всім, хто увійде, дава-
ли коржа з маком, а зараз ні – коржика, конфета з лав-
ки (це як покійник ще лежить у хаті). Снідати носили 
і колись, і тепер. Розкладають на гроб їжу, пташечки 
прилітають стрічать, то їм беруть і пшонця та хліба 
покришать  – сіли, ухватили, то треба їм кидать ми-
лостиню, то та милостиня зразу доходить. Пташечки 
стрічають тих людей, що несуть снідати. [...] Коржі з 
маком на похорони робили, а на поминки їх розноси-
ли по хатах. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Корогай  – ісходяться корогай-
ниці, місять гуртом, печуть. Гроші [запікають] в під-
ошву [низ короваю]. Старша коровайниця прикрашає 
корогай – жито, листя з хмелю, гроші – під корогай. 
Спідушка  – музикам. Як посадовлять корогай у піч, 
кажду деревину перевеслом перев’язують.

УЯВЛЕННЯ ПРО ХЛІБ Ходив Бог з апостолом, наче у 
старці пошились. «Дай нам, хазяєчко, пообідать!»  – 
«Нема». А в самої хліба... І до другої так. А тоді колоски 
росли од землі аж до [верху]. «Пішли обшморгаєм», – 
каже Бог. А собака побігла за ними, плаче, скавучить, 
аж сльози йдуть. То Бог покинув один колосочок, те-
пер ми живемо на собачу долю.

c. Яблунівка
Записала Г. Бондаренко 1992 р. у с. Яблунівка  

Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл.  
від Саманенко Мотрони Афанасіївни, 1926 р. н.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО Храм – на Пречис-
ту. Кажуть «Мед», «на Мед». Ідуть старіші. Як люди 
посходяться, то ставлять на столі мед. Коло церкви ва-
рили обід, мед варили, обідали. Як кого звать, то його 
празник, і зараз сходиться після роботи та й гуляє.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» На другий день носять ве-
черю своїм. Діти  – до батьків і навпаки. Колядують, 
щедрують. Посипають. Треба, щоб до хати першим 
хлопчик увійшов – щоб дівчатка родились і бички.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ На Паску святили порося, паску, 
крашанки, воду брали люди, пшоно, сіль, кусок жит-
нього хліба для скотини. Свячені скорлупки зберіга-
ють у вузлику. Як щось погане робиться з людиною, 
прижурить чоловіка [покійного], то обсипає пшоном 
свяченим.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи – в неді-
лю після Паски, колись були в понеділок, а перевели 
в неділю. Кладуть крашанки, обідають на кладбищі. 
Колись готовили на кладбищі.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Сватання  – з хлібиною, рушник, 
свасі  – хустку, сватові  – сорочку. Заміняли хліб, 
перев’язувала рушником молода старіст. [...] [Під час 
весілля] на дорозі ставлять стола, хліб-сіль  – беруть 
хлопці ворітне. Свекруха з хлібом-сіллю на рушни-
кові зустрічає [молодих]. Як пишуться [реєструють 
шлюб], то молода дає свекрусі хлібину з рушником: 
«Нате, мамо, хлібину, а мене прийміть за свою рідну 
дитину», – і цілуються з свекрухою.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Шишки пекли в п’ятницю. Коро-
вай  – носили діжу на руках і до стелі підкидали. Як 
попекли коровай, то коровайниці підв’язували пе-
ревеслами дерева. Тепер в клубі роздають коровай, 
а другий – людям. Підошву [низ короваю] – музикан-
там, вона з грошима.

ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Будище
Записала Л. Артюх 1987 р. 

 у с. Будище Лисянського р-ну Черкаської обл. 
від Пісоцького Івана Прохоровича

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Весілля.] Зустрічають молодих по-
чесні батьки (хрещені) хлібом-сіллю. Коровай в Буди-
нок культури несуть. Там розламують на всіх. А дома 
ще свій коровай є.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Дев’яте травня 
Проводи влаштовуємо. Несуть з собою все, як і рані-
ше – крашанки, паску, їстівне.

с. Шестеринці
Записала Л. Артюх 1987 р.  

у с. Шестеринці Лисянського р-ну Черкаської обл.  
від Бойко Оксани Микитівни, 1900 р. н.,  
Штанько Явдохи Матвіївни, 1910 р. н.,  

Бондаренко Олександри Григорівни 1913 р. н.,  
Сюрменко Олександри Тихонівни, 1912 р. н.,  

та Марченко Лукії Іванівни, 1915 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Під час похорону] на столі хліб і 
вода. Як ше живий, прощатися йшли з хлібом. А вже 
до мертвеця хліб не несуть у Шестиринцях. Віко труни 
везли на підводі, на рушнику на ньому хліб-сіль. [...] 
Родини не робили, а свої ходили, як закон, хоча їсти 
не несли. Гостинець несли й подарок  – полотно на 
рукава, з хлібом ішли, з голими руками не йдуть. [...] 

http://www.etnolog.org.ua

І
маком на похорони робили, а на поминки їх розноси

І
маком на похорони робили, а на поминки їх розноси

О ВЕСІЛЬ ІО ВЕСІЛЬН ІНЕ ІЕ Кор ІКорогай  – ісходяться корогайІогай  – ісходяться корогай
ниці, місять гуртом, печуть. Гроші [запікають] в підІниці, місять гуртом, печуть. Гроші [запікають] в під
ошву [низ короваю]. Старша коровайниця прикрашає Іошву [низ короваю]. Старша коровайниця прикрашає 
корогай – жито, листя з хмелю, гроші – під корогай. Ікорогай – жито, листя з хмелю, гроші – під корогай. 
Спідушка  – музикам. Як посадовлять корогай у піч, ІСпідушка  – музикам. Як посадовлять корогай у піч, 
кажду деревину перевеслом перев’язують.Ікажду деревину перевеслом перев’язують.

див Бог з апостолом, наче у Ідив Бог з апостолом, наче у 

М
лись на похоронах всім, хто увійде, дава

М
лись на похоронах всім, хто увійде, дава

ли коржа з маком, а зараз ні – коржика, конфета з лав

М
ли коржа з маком, а зараз ні – коржика, конфета з лав
ки (це як покійник ще лежить у хаті). Снідати носили 

М
ки (це як покійник ще лежить у хаті). Снідати носили 
і колись, і тепер. Розкладають на гроб їжу, пташечки 

М
і колись, і тепер. Розкладають на гроб їжу, пташечки 
прилітають стрічать, то їм беруть і пшонця та хліба 

М
прилітають стрічать, то їм беруть і пшонця та хліба 
покришать  – сіли, ухватили, то треба їм кидать ми

М
покришать  – сіли, ухватили, то треба їм кидать ми-

М
-

лостиню, то та милостиня зразу доходить. Пташечки Млостиню, то та милостиня зразу доходить. Пташечки 
стрічають тих людей, що несуть снідати. [...] Коржі з Мстрічають тих людей, що несуть снідати. [...] Коржі з 
маком на похорони робили, а на поминки їх розносиМмаком на похорони робили, а на поминки їх розноси-М-

огай  – ісходяться корогайМогай  – ісходяться корогай
ниці, місять гуртом, печуть. Гроші [запікають] в підМниці, місять гуртом, печуть. Гроші [запікають] в під
ошву [низ короваю]. Старша коровайниця прикрашає Мошву [низ короваю]. Старша коровайниця прикрашає 
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а другий – людям. Підошву [низ короваю] – музиканФа другий – людям. Підошву [низ короваю] – музикан
там, вона з грошима.Фтам, вона з грошима.
Е

перев’язувала рушником молода старіст. [...] [Під час 

Е
перев’язувала рушником молода старіст. [...] [Під час 
весілля] на дорозі ставлять стола, хліб-сіль  – беруть 

Е
весілля] на дорозі ставлять стола, хліб-сіль  – беруть 

Е
хлопці ворітне. Свекруха з хлібом-сіллю на рушни

Е
хлопці ворітне. Свекруха з хлібом-сіллю на рушни
кові зустрічає [молодих]. Як пишуться [реєструють Екові зустрічає [молодих]. Як пишуться [реєструють 
шлюб], то молода дає свекрусі хлібину з рушником: Ешлюб], то молода дає свекрусі хлібину з рушником: 
«Нате, мамо, хлібину, а мене прийміть за свою рідну Е«Нате, мамо, хлібину, а мене прийміть за свою рідну 
дитину», – і цілуються з свекрухою.Едитину», – і цілуються з свекрухою.
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вай  – носили діжу на руках і до стелі підкидали. Як Евай  – носили діжу на руках і до стелі підкидали. Як 
попекли коровай, то коровайниці підв’язували пеЕпопекли коровай, то коровайниці підв’язували пе
ревеслами дерева. Тепер в клубі роздають коровай, Еревеслами дерева. Тепер в клубі роздають коровай, 
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На Меланки ходили свататись. Два старости й моло-
дий, можна й парубки – боярини, брали хлібину, об-
мінювали, коли згода. Як согласна молода й батьки, 
кладуть на комин і там хліб лежить аж до свадьби. Як 
молодий по молоду йшов, хлопці з її сторони «пере-
ставляли стола», на столі хліб і відро води. Торгують її, 
не пускають. Як сторгуються, воду виливають посеред 
дороги, гроші кладуть, горілку ставлять. Хліб забира-
ють, він їм залишається. П’ють горілку разом, хлібом 
закусюють.

ПОМИНКИ На кладбищі рідня просить після похорону 
на обід. Подавали коливо – з вишень юшка чи з груш, 
хліб ріжуть той, шо коло покойного лежав. Коливо ви-
їдають по три ложки. Виделками не можна їсти, тільки 
ложками. Піст є й тепер на похорон, даже ті, хто не 
постує, на похороні постує. Капусту варили з пшо-
ном, затірку, або печеню, або суп з мукою, рибу, як 
піст, грушки. В м’ясниці капуста чи борщ на м’ясній 
юшці, картошка, капуста тушена з салом, холодець, 
грушки напослідок. Тепер більше кисіль, але груші 
обов’язково. Раньше хліб до кусочка роздають той, що 
остався на столі. Тепер нема обичая, минувся. Даже 
пиріжки не роздають, а колись все роздавали за Цар-
ство Небесне. На кладбищі роздавали пиріжки, хліб, 
а тепер печення, конфети. То не справжнє поминан-
ня без хліба. Раніше горілки не пили, а  тепер п’ють. 
Тоді вино було домашнє з терену чи з вишні, наливка. 
На похороні тепер чаркою «здоровкаться» не положе-
но. Дев’ятий день. Коливо, обід, тільки свої, звані. На 
кладбище йдуть. Сороковий день. Коливо, обід. Люду 
більше, на кладбище йдуть. Год. Такі самі поминки.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи на клад-
бищі у понеділок, через тиждень після Паски. Більш 
на старому кладовищі. Тепер у Клечальну суботу Про-
води. Ходять на кладбище, несуть гобідать.[...] Там ва-
рили їсти, все зносили для капусти: капусту, пшоно, 
цибулю, часник, моркву, картошку, олію, сало. Печеню 
тушили, вареники варили і грушки напослідок. Тепер 
вже давно не варять і не сідають гуртом, а тільки роз-
дають те, шо з дому принесли. Поминальні суботи є в 
нас. На кладбище не йшли. Яйця-крашанки їли дома.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
Андрія] дівчата збиралися, пекли калату. Корж такий. 
Вішали на сволок, їхали на кочерзі, шоб вкусить і ру-
ками не держать, і не сміяться. Бо як засмієшся, замас-
тять сажею. Колядували не на Святвечір, а в Різдво. 
На Святвечір свояки збиралися, діти, онуки. Вечеря-
ли кутю ячну, тепер рисову, мак і озвар намішували. 
Борщ пісний, рибу варили, вареники з вишнями з 
узвару, горох варили, олією з часником заправляли. 
Як не борщ, то капусту з пшоном варили. Треба було 
дванадцять страв. Хто бідний, то й сіль і воду щитав. 
На покутя ставили кутю, озвар, під рушник  – сіно. 
Сіно те потім худобі, шоб велася. Остання страва  – 
варені сушені груші. На Різдво варили затірку, жар-
коє – «печеня» (картопля з м’ясом, підбита борошном 
пережареним). На м’ясниці не постували в середу й 
п’ятницю. Перед Різдвом кололи свині. Кров’янку 
смажили, сальтисон – желудок кров’ю начиняли, кен-
дюх – желудок начиняли солоним і перченим м’ясом з 
голови, підчеревиною, плічком, зашивали, вішали на 
горищі. До Паски висіло. А тоді висохне, їли й сирим, 
і смаженим. Сало, м’ясо солили в боднях. Тепер соло-

не сало в банки закручують, шоб не старіло. На Різдво 
капусту варили. Не борщ, щоб не різать. Бо на Різдво 
різать ножем нічого не годиться. Й тепер колють сви-
ней перед Різдвом. На Голодну кутю [їдять] все пісне, 
як на Святий вечір. На Ордана воду святили. Батько 
брав миску з свяченою водою й писав крейдою хре-
щики на одвірках, у хаті на сволоку, у хліві. Хлібину 
замотану в платок носив під рукою. Тоді вечеряли, 
хліб той ламали і їли. [Масляна] Колись дівкам, що ще 
не засватані, колодки чіпляли (лєнту вішали). І ходи-
ли до неї в гості. А вона варила вареники з сиром, як 
є сир, а то й з картоплею, капустою. Баби затірку з си-
ром мішали, локшу з сиром і яйцями запікали. Гуляли 
тиждень до Великого посту.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ, ЩЕДРУВАЛЬНИКІВ На 
Різдво колядникам-дітям давали гостинці, пиріжки, 
коржики, конфетки, а дорослих частували й давали з 
собою деякий харч: сало, ковбасу, книші чи пиріжки. 
Щедрувальникам – голадки.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Бабі носили вечерю на 
Різдво і на Великдень: калач або паляницю, ковбасу, 
сало, рибу жарена. А вона вгощає. [На Голодну кутю] 
всі вечерю носять до бабів-бранок, до батьків, до хре-
щених. Несуть калач, ковбасу, кутю.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Сорок святих пекли бублики, самі їли й дітям розда-
вали Треба сорок пекти, а пекли скільки прийдеться. 
Обварені. Ше недавно, годів десять, як пекли. Вели-
кий піст — жиляники [пекли]. На воді замішували 
муку житню, не місили яйцем, а пісні чисто. Тверді за-
пікались, гарячими маком тертим посипали, вишня-
ми й сливами сухими. Розмочували вишні й сливи чи 
груші й мішали з жиляниками. Шоб піст не затягнув-
ся. Дотримувалися посту. Й дітей утримували. Бува-
ло, просить, а ти не даєш, а шкода дитину. Їли сім’яну 
олію, а  більше рижієву, бо добріша. Хворим давали 
молоко, сала не їли й вони. А батюшка давав згоду і 
прощав гріх. У Середохресну середу снували, ткали за 
гроші й за хліб печений, і за картоплю. До багатих не 
ходили на оденки. Забавки були без вечері.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Святили паску, хліб, м’ясо, сало, 
сіль, крашанки – все, що до столу. З хліба чорного по-
чинали розговлятись, а тоді все, шо є. 

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Троїця. Ше не піст, то їли все. На Петра мандрики 
пекли. У Петрівку сир збирають, одгнічують, а тоді в 
сир яйця б’ють, трохи борошенця й оладки печуть – 
мандрики. Й  тепер, буває, печуть, хто вміє. Колись, 
казали, для пастухів пекли. [На Маковія] коржі пекли, 
тертим маком насолоджували, з медом їли.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО На Юрія й на Пре-
чисту Храм – «Празник». Два Храми. Гостювали силь-
но. А тепер ше буває, но рідше. Варять скоромне, лю-
дей кличуть і самі ходять. В кого більше гостей, того 
Господь любить. Храмові празники тут і у Лисянці на-
зивають «мед». Ще до війни на Храми робили братчи-
ну, варили мед. Тепер не варять.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [У Петрівку] сир збирали в діжечки, 
солили, сироваткою заливали. Як мужики на косови-
цю йшли, то їм піст – не піст. Брали й скоромне: яйця 
варені, а коли й сало. Коноплі сіяли на прядиво й на 

ЛИСЯНСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua

І
тушили, вареники варили і грушки напослідок. Тепер 

І
тушили, вареники варили і грушки напослідок. Тепер 
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олію. Перед сівом клали у відро з коноплями двоє-
п’ятеро яєць варених. Сівач забирає собі. Їли, шоб 
прядиво було жовте, бо жовте скоріше одбілиться. 
Обмолотили, провіяли, зсипали.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Сім’я [конопляне] смажили, 
терли у макітрі, водою заливали кип’яченою – «сім’яне 
молоко» пісне, їли з кашею. Варили буряк і з м’ятим 
сім’ям разом начиняли пиріжки.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ На Спаса яблука святили і їли, 
а до Спаса не можна їсти. Особливо тим, хто діток ма-
лих ховав, щоб там тим діткам яблучко було. У піст в 
п’ятницю не клали сир, бо у сирові черви заведуться. 
Бо тоді ж не їли в піст, жаліли його та складали у ді-
жечки, солили, у сироватці чи топленому маслі.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ На весілля для діда пекли «корінь», 
шоб на баштані сидів, стеріг, «борону» для хрещеного 
батька, «качку» для хрещеної матері. Пекли на обох 
весіллях. Ще й тепер печуть, хто вміє.  [...] На шишки 
кликала молода, а більше – мати. Шоб місила та жін-
ка, шо гарно з чоловіком вік жила. У п’ятницю пекли, 
а то й раньше. Бо кликать ходять з шишками, дружка 
у вузлику шишки несе. Вклоняється, цілує всіх: «Про-
сю в дружки (чи на свайбу)!», а дружка нишком шишку 
кладе. Треба було, шоб було дві лишні шишки, шоб як 
зустріне другу молоду, обмінятись парою шишок. А як 
мертвеця зустрінуть, у другий бік тікають, але рідко хто 
добре живе тоді. І як дощ іде – то на сльози молодим. 
Я дарую молодим гроші, кури, теля, вівці, гуску чи ше 
щось, а мені шишку. І всі так. Шишки й коровайницям 
дають за «роботу». Шишка на п’ять-шість ріжків угорі, 
невеличкі по п’ять-сім сантиметрів висоти. Багато пе-
чуть. Хто скільки душ зве. Ше й надвір несуть – «запо-
рожцям», шишку й чарку, а дітям конфети. «Коровгай» 
печуть у суботу. Коровайниці несуть на коровгай яйця, 
муку, груші, вишні. В кого шо є. Розчиняли у діжі. Гуля-
ють після розчини. Місять парне число: двоє або четве-
ро по черзі. Ті, шо не вдовиці, не розведені, шо гарно в 
парі живуть. Виробляють усі. Тісто, зверху вирізували 
шишечки, сосоночки, голубці. «Йолочку» робили: ло-
мачка, тістом обмотана – до пари. Невисокі – сантиме-
трів десять. Тоді коровгай оперізували. Тепер у деках 
печуть або беруть у пекарнях. Та то вже не коровгай. 
Убирають барвінком і калиною. Піч вимітає коровай-
ниця. А найбільш мати, вона й топить. Садять до при-
пічка удвох, а на лопаті вже одна, старша. Мостили під 
низ листя капусти чи хрону. Всередину гроші – мідня-
ки. Яйця не запікали. Зерно не підсипали. Діжу підні-
мали, в клуню носили, по садку носять, перевесла кру-
тять з куля, кожну деревину підперезують, шоб дерево 
родило. А четверо слідом діжу носять, піднімають, а в 
діжці пляшка, а на вікові від неї хлібину носять. Руки 
миють, одна другу вмиває тою водою навперехрест, по-
цілувалися й усіх умивають. А водичку виливають під 
плодюче дерево. Коровайниць частують і тою горіл-
кою, шо в діжі була, і варьохою, і  їсти дають: капусту 
з свининою, вареники, шишки дають. Коровгай ділять 
за дарунки. Убирають коровгай увечері, коли гільце 
ставлять у досточку – «підпільничок». У хліб на став-
лять. Барвінок, калина, лєнта червона бантом там, де 
калина. Гільце – з йолки вершок уквітчують, вішають 
конфети, коржики. Тепер печиво. Як їдуть за молодою, 
то молодий везе своє, тоді її гільце приймають зі сто-
лу. Буває, шо калину з вершечка крадуть, то бережуть. 

Як розбирають, то старша дружка одламує вершечок і 
віддає молодій. А окрасу розбирають дружки і бояри, 
а тоді однак дружкам оддають. [...]«Бугай» – два графи-
ни, зв’язані лєнтою, в них ставлять калину, всередині 
закрашена червоним (калиною) горілка. На стіл коло 
гільця. Бояри глядять, шоб не вкрав ніхто, бо доведеть-
ся платить викуп великий. «Бугай» у понеділок розпи-
вався, коли й дружок і боярів нема.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ У  суботу готовились, капусту 
зварять, картошки натушать, груші наварять. Варили 
вареники з капустою, затірку різану, як локшу, тільки 
тугішу, і засмажували її салом. Де в кого холодець, хто 
багатший. Порося чи теля лучче подарувати молодим 
на розплід, і  шоб корова була. Груші  – розгін. Пода-
ли груші – йди додому. Даже киселю не варили, стали 
перед війною, з  крохмалю. Пили горілку, привозили 
з города бочечку пива. Варьоха – варять вишні, гру-
ші, яблука (юшка така червоненька), зимою з сухих, 
літом з сирих фруктів. Тоді солодять і перцю багато 
укидають, шоб кусалось. Це так полагається, як го-
рілки не хотять. Три-чотири літри всю свайбу обійде, 
а тепер! До ста літрів буває. Частували, однією чи дво-
ма чарками (для пари) обсилали по колу за сонцем. 
Поки до кінця дійде, ми вже й наїмося, й наспіваємо-
ся. Снідання у понеділок молодиці несуть молодій до 
молодого. Варенички, млинчики, яєшенька, коржики. 
Хто шо надумає, аби добреньке. По воду молоду по-
силали, вона приносила, рушничка свого вішала, всі в 
хаті вмиваються, її рушником утираються. Варили на 
свайбу борщ або капусняк, картошку з м’ясом, локшу 
різану. Як було, то холодець. Тепер цілий бенкет: і кот-
лети, і ковбаси, й риба, й копчене, й смажене.

МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН
смт Маньківка

Записано учасниками фольклорно-етнографічної 
експедиції 30 червня 2000 р.  

у смт Маньківка Черкаської обл.  
від Любас Марфи Трохимівни, 1916 р. н.,  

Солонько Ялини (Олени) Петрівни, 1925 р. н.,  
родом із с. Кінашевка Маньківського р-ну,  

Бойчук Анни Петрівни, 1930 р. н.,  
Дбалої Ніни Миколаївни, 1953 р. н.,  

та Рокошальської Параски Іванівни, 1924 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Коровай]: Підошва. Тоді паля-
ничка. Тоді перехрестики. Тоді перехрестики отаківо 
робляться, кладеться на коровай. І вареники ліплять. 
А  тоді варенички ліпляться, кладуться. [З ягідьми 
чи сливами?] З чим-небудь. А тоді знов корж такий, 
накривається. І  тоді вже хто що вміє робити. Коро-
вайниці кругом стола стоят. Та шишечку зробила, 
та пташечку, а  та якісь листочки  – і украсили його.  
А на середину отаку квітку робили, клали туди гро-
ші. Гроші кладуть туди, на середину. А тоді вирізають, 
молодусі оцю квітку віддають. [Чи не робили баран-
чиків, бичків з тіста?] Робили. Робили, хто що вмів. 
Робили коровайниці. Скільки коровайниць, стільки й 
шишечок. Кажна коровайниця собі шишечку робить. 
Додому йдуть із шишечкою. На коровай ішли, кож-
на тарілочку муки несе. Ото яйце несе, хто що мав,  
сахару теж.
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дають за «роботу». Шишка на п’ять-шість ріжків угорі, Фдають за «роботу». Шишка на п’ять-шість ріжків угорі, 
невеличкі по п’ять-сім сантиметрів висоти. Багато пе Фневеличкі по п’ять-сім сантиметрів висоти. Багато пе- Ф-
чуть. Хто скільки душ зве. Ше й надвір несуть – «запо Фчуть. Хто скільки душ зве. Ше й надвір несуть – «запо- Ф-

а тепер! До ста літрів буває. Частували, однією чи дво

Ф
а тепер! До ста літрів буває. Частували, однією чи дво
ма чарками (для пари) обсилали по колу за сонцем. 

Ф
ма чарками (для пари) обсилали по колу за сонцем. 
Поки до кінця дійде, ми вже й наїмося, й наспіваємо

Ф
Поки до кінця дійде, ми вже й наїмося, й наспіваємо
ся. Снідання у понеділок молодиці несуть молодій до 

Ф
ся. Снідання у понеділок молодиці несуть молодій до 
молодого. Варенички, млинчики, яєшенька, коржики. 

Ф
молодого. Варенички, млинчики, яєшенька, коржики. 
Хто шо надумає, аби добреньке. По воду молоду поФХто шо надумає, аби добреньке. По воду молоду по
силали, вона приносила, рушничка свого вішала, всі в Фсилали, вона приносила, рушничка свого вішала, всі в 
хаті вмиваються, її рушником утираються. ВарилиФхаті вмиваються, її рушником утираються. Варили
свайбу борщ або капусняк, картошку з м’ясом, локшу Фсвайбу борщ або капусняк, картошку з м’ясом, локшу 
різану. Як було, то холодець. Тепер цілий бенкет: і котФрізану. Як було, то холодець. Тепер цілий бенкет: і кот
лети, і ковбаси, й риба, й копчене, й смажене.Флети, і ковбаси, й риба, й копчене, й смажене.

Е
з города бочечку пива. Варьоха – варять вишні, гру

Е
з города бочечку пива. Варьоха – варять вишні, гру
ші, яблука (юшка така червоненька), зимою з сухих, 

Е
ші, яблука (юшка така червоненька), зимою з сухих, 

Е
літом з сирих фруктів. Тоді солодять і перцю багато 

Е
літом з сирих фруктів. Тоді солодять і перцю багато 
укидають, шоб кусалось. Це так полагається, як го

Е
укидають, шоб кусалось. Це так полагається, як го
рілки не хотять. Три-чотири літри всю свайбу обійде, Ерілки не хотять. Три-чотири літри всю свайбу обійде, 
а тепер! До ста літрів буває. Частували, однією чи двоЕа тепер! До ста літрів буває. Частували, однією чи дво
ма чарками (для пари) обсилали по колу за сонцем. Ема чарками (для пари) обсилали по колу за сонцем. 
Поки до кінця дійде, ми вже й наїмося, й наспіваємоЕПоки до кінця дійде, ми вже й наїмося, й наспіваємо
ся. Снідання у понеділок молодиці несуть молодій до Еся. Снідання у понеділок молодиці несуть молодій до 
молодого. Варенички, млинчики, яєшенька, коржики. Емолодого. Варенички, млинчики, яєшенька, коржики. 
Хто шо надумає, аби добреньке. По воду молоду поЕХто шо надумає, аби добреньке. По воду молоду по
силали, вона приносила, рушничка свого вішала, всі в Есилали, вона приносила, рушничка свого вішала, всі в 



451
с. Іваньки

Записали Х. Ткач та Н. Федорович  
1 липня 2000 р. у с. Іваньки  

Маньківського р-ну Черкаської обл.  
від Остроушко Марії Тимофіївни, 1936 р. н.,  

та Жученко Ольги Никифорівни, 1942 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
свято Андрія] збиралися хлопці і дівчата десь в одній 
хаті на такі вечорниці. Зносилися: муку, ягоди сушені 
там, сливи сушені в кого, все, що є. Ну, і конєчно за-
кусювати щось там лучше було. А тоді пекли калату. 
Сахар є, ягоди, всьо туди заліплюють, спеціальними 
візерунками там робиться. Посередині така дирка ро-
биться, такий тіпа коржа, щоб чіпляти. Тоді беруть на 
вірьовку її, підв’язують. [Калата прісна була?] Прісна. 
Є й розчиняні. Хто хоче, розчиняє, а хто хоче, то на 
кислому молоці. Бо тоді піст просто був. Це в цей час 
же піст перед Різдвом. Можливо. Но чого-то кидали 
все. А кидають усе, що є. Може, й без яєць її там пе-
кли. Знаю, що з ягідьми вона, з варенням усе. Ну, така 
буцувата. Несмачна, да, що зуби можна обламати, як 
кусати. Тоді її підвішують. Хлопці, дівчата балуються 
вже, граються. Ідуть до ставка, набирають води з став-
ка ротом і роблять шишки. Да, тоді шишки печуть, со-
баку пускають. Кажна дівчина місить своїми руками 
собі шишечку таку. І ту шишечку, як вона пече – іде до 
річки, набирає в рот води і мовчки приходе, замісить 
її, цю шишечку. [А якщо не донесе?] Донесе. А не до-
несе, то, значить, умре та замуж не вийде чи що. Треба 
нести, донести обізательно цю воду ж треба. Щоб ніх-
то не говорив ні до кого, треба тільки воду цю доне-
сти у роті. [Чи не смішили, не переймали?] Хлопці не 
переймали. Хлопці собі, може, десь там отдєльно були 
або не поприходили ще. Тут ще тільки готовляться, 
то дівчата самі, а  хлопці тоді пізніше прийдуть уже 
на вечорниці. Приносювали цю воду, позамісювали 
кажда собі шишечку, з калатою разом попекли. От я 
тільки не знаю, чи то вперед ці шишки хапають, уже 
як хлопці прийдуть ? Да. І тоді, як мають уже сідати 
вечеряти, виставляють шишки на лавку і пускають 
собаку. Чию собака першу шишку вхопить, та перша 
замуж вийде. А  буває так, що остається шишка, що 
її вообще собака не з’їсть. [Що означає, як не з’їсть?] 
Як не їсть, значить, замуж не вийде. А тоді калату ж 
кусають. Беруть сажу, ганчірку, спеціально хлопець 
сидить. На рогачах, на коцюбі їде: «Їду на коцюбі 
калату кусати. – А я буду по зубах кресати. – А я не 
дам. – А я дам. – А я кусну. – А я кресну». [Хто каже: 
«А я буду по зубах кресати.»?] А цей, що з ганчіркою 
стоїть. [Як його називають?] Просто любий хлопець 
бере, щоб оце спеціально вимастити в сажу [того], хто 
кусає. Якщо засміється, значить намастить, а якщо ти 
вкусила калати і не засміялася, він тебе не намастить. 
А якщо ти прийшла вкусити, він піднімає її, на чому 
вона висить, на вірьовці, там, де вона прив’язана. Вона 
гойдається, та калата. А  руки треба держати донизу. 
Попробуй ти її вкусить. Її тяжело вкусити. [Потріб-
но стрибати поки не вкусиш?] Ну, да, треба вкусити. 
Але ти до неї притянувся кусати, а вона – хоп! Як вона 
отако гойдається в воздусі, висить на довгій вірьов-
ці. І вкусити, конєчно, тяжело. Ти й хоп – засміялася. 
А хлопець хоп – тебе сажою обмастив. Дуже весело гу-
ляли. [А тоді як?] А тоді сиділи, пили. [Чи залишаєть-

ся калита?] Розламали, доїли. Вона не залишається. Її 
беруть тоді ломають, сідають, випивають, закусюють, 
їдят, гуляют. Хлопці дівчат провожають. [Хто прино-
сить їжу?] Дівчата зносять, як обично. [Отже, дівчата 
приходять першими, а тоді вже хлопці?] Да, бо дівчата 
підготовляються. Хлопці на готове приходять. [Хлоп-
ці щось приносять?] Може, горілку принесуть, а  ді-
вчата – закуску. Ну, конєчно, хлопці деколи вина при-
несуть. [Кажуть, що раніше не пили.] Пили, тільки ще 
й бурачиху. [Чи говорили, що означає калита: сонце, 
місяць чи щось інше?] Калата – це якось так празднік 
такий вроді. Вона кругла би вроді, тіпа якого місяця 
чи сонця. Казали, но так точно ми не можемо упевни-
ти, яке значення мала.

с. Роги
Записала В. Конвай 29 червня 2000 р.  

у с. Роги Маньківського р-ну Черкаської обл. 
від Бородієнко Антоніни Сидорівни (Таран), 1917 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Як у 
вас ворожили на Андрея?] Шишки такі пекли та кла-
ли на порозі, кликали собаку. Чию собака візьме, то та 
швидше замуж вийде.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Як приходять свататись з хлібом, то 
треба цей хліб порізати. Якщо відмовили, то [верта-
ли]. Тоді, як одмовляли, то це ж якогось «кабака да-
дуть», то вони йдут із цим хлібом назад із усім. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У суботу сходяться жінки, роз-
чиняють дві свахи старших на коровай чи як. Потім 
сходиться душ п’ятнадцять чи шістнадцять, скільки 
там попросять на той коровай. Ліплять цей коровай. 
[Кого запрошували на коровай?] Таких, щоб ще й не 
були розведені, тільки одружені щоб були. Зроблять 
цей коровай, посадять у піч, співають весільні до ко-
роваю. [Згадайте прикмети, пов’язані з короваєм.] 
Це вже глядят, щоб він впору зійшов, і тоді вже садят 
його, а якщо тільки пригорає, накривают бумагою чи 
там газетами, щоб він не горів. Як полопає, буває, що 
тако лопне, то то кажуть, уже молоді не будуть жить. 
[Що роблять після того, як витягли коровай?] Витя-
гли, а  тоді несуть на тік, миються, миють руки вже 
тоді у свахи.  [...]Тоді несуть на тік. Батько бере хлі-
ба і карафінку. [Що таке карафінка?] А  горілка. На-
зивається «карафінка». І  староста, оцей, що вимітає 
піч, як мають коровай садити, іде з мітлою промітає, 
і несуть на город, де принаймні дві деревинки вкупі. 
Виливають цю миску. [З водою?] З водою. Туди на те 
дерево. І батько їх вгощає, і приходять знов до хати. 
Сідають уже.

СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОН

м. Сміла
Записала М. Курінна 15 серпня 2016 р.  

у м. Смілі Черкаської обл.  
від Словенко Наталі Онуфріївни, 1930 р. н.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Як Ваша мати варила борщ?] 
Желатєльно м’ясо. Але після війни, яка там! Ні ква-
сольки, нічого не осталося! В нас же ж німці погребали 
все! У нас в погребі і солєнья були, – нічого не оста-

СМІЛЯНСЬКИЙ  РАЙОН

http://www.etnolog.org.ua

І
тільки не знаю, чи то вперед ці шишки хапають, уже 

І
тільки не знаю, чи то вперед ці шишки хапають, уже 
як хлопці прийдуть ? Да. І тоді, як мають уже сідати Іяк хлопці прийдуть ? Да. І тоді, як мають уже сідати 
вечеряти, виставляють шишки на лавку і пускають Івечеряти, виставляють шишки на лавку і пускають 
собаку. Чию собака першу шишку вхопить, та перша Ісобаку. Чию собака першу шишку вхопить, та перша 
замуж вийде. А  буває так, що остається шишка, що Ізамуж вийде. А  буває так, що остається шишка, що 
її вообще собака не з’їсть. [Що означає, як не з’їсть?] Іїї вообще собака не з’їсть. [Що означає, як не з’їсть?] 
Як не їсть, значить, замуж не вийде. А тоді калату ж ІЯк не їсть, значить, замуж не вийде. А тоді калату ж 
кусають. Беруть сажу, ганчірку, спеціально хлопець Ікусають. Беруть сажу, ганчірку, спеціально хлопець 
сидить. На рогачах, на коцюбі їде: «Їду на коцюбі Ісидить. На рогачах, на коцюбі їде: «Їду на коцюбі 

М
несе, то, значить, умре та замуж не вийде чи що. Треба 

М
несе, то, значить, умре та замуж не вийде чи що. Треба 
нести, донести обізательно цю воду ж треба. Щоб ніх

М
нести, донести обізательно цю воду ж треба. Щоб ніх
то не говорив ні до кого, треба тільки воду цю доне

М
то не говорив ні до кого, треба тільки воду цю доне
сти у роті. [Чи не смішили, не переймали?] Хлопці не 

М
сти у роті. [Чи не смішили, не переймали?] Хлопці не 
переймали. Хлопці собі, може, десь там отдєльно були 

М
переймали. Хлопці собі, може, десь там отдєльно були 
або не поприходили ще. Тут ще тільки готовляться, 

М
або не поприходили ще. Тут ще тільки готовляться, 
то дівчата самі, а  хлопці тоді пізніше прийдуть уже Мто дівчата самі, а  хлопці тоді пізніше прийдуть уже 
на вечорниці. Приносювали цю воду, позамісювали Мна вечорниці. Приносювали цю воду, позамісювали 
кажда собі шишечку, з калатою разом попекли. От я Мкажда собі шишечку, з калатою разом попекли. От я 
тільки не знаю, чи то вперед ці шишки хапають, уже Мтільки не знаю, чи то вперед ці шишки хапають, уже 
як хлопці прийдуть ? Да. І тоді, як мають уже сідати Мяк хлопці прийдуть ? Да. І тоді, як мають уже сідати 
вечеряти, виставляють шишки на лавку і пускають Мвечеряти, виставляють шишки на лавку і пускають 
собаку. Чию собака першу шишку вхопить, та перша Мсобаку. Чию собака першу шишку вхопить, та перша 
замуж вийде. А  буває так, що остається шишка, що Мзамуж вийде. А  буває так, що остається шишка, що 
її вообще собака не з’їсть. [Що означає, як не з’їсть?] Мїї вообще собака не з’їсть. [Що означає, як не з’їсть?] 

були розведені, тільки одружені щоб були. Зроблять 

М
були розведені, тільки одружені щоб були. Зроблять 
цей коровай, посадять у піч, співають весільні до ко

М
цей коровай, посадять у піч, співають весільні до ко
роваю. [Згадайте прикмети, пов’язані з короваєм.] Мроваю. [Згадайте прикмети, пов’язані з короваєм.] 
Це вже глядят, щоб він впору зійшов, і тоді вже садят МЦе вже глядят, щоб він впору зійшов, і тоді вже садят 

Ф
собі шишечку таку. І ту шишечку, як вона пече – іде до 

Ф
собі шишечку таку. І ту шишечку, як вона пече – іде до 
річки, набирає в рот води і мовчки приходе, замісить Фрічки, набирає в рот води і мовчки приходе, замісить 
її, цю шишечку. [А якщо не донесе?] Донесе. А не до Фїї, цю шишечку. [А якщо не донесе?] Донесе. А не до- Ф-
несе, то, значить, умре та замуж не вийде чи що. Треба Фнесе, то, значить, умре та замуж не вийде чи що. Треба 
нести, донести обізательно цю воду ж треба. Щоб ніх Фнести, донести обізательно цю воду ж треба. Щоб ніх- Ф-
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лося. Нас як звідси вигнали, то ми на Володимирівку 
пішли. Нас там приютили. А де ж брати їсти? В тої жін-
ки нема, а сюди йти – тут запретна зона. [...] Для бор-
ща квасолька сама перва ложиться. Я картошку беру 
та давлю. Для борща саме лучче м’ясо  – свинне. Як 
грошей нема, то купляєш із кісткою. У войну ходили 
та картоплю гнилу собирали. Ото трошки десь муки 
достав та росколотив. Не було нічого. А січас, по суті, 
борщ добрий всігда. Я як піду, то дивлюся, яка кісточ-
ка: як гарна – беру, бо нема за шо м’ясо брати. Так шо 
оце такий борщ. Кістка хороший накип дає.  [...] [Які 
крупи споживали?] Гречка була і пшоно. Це наші за-
ведені крупи. Пшоно то і дома садовили. Як нема де, то 
по краю посадим. А в неї кісточка така хороша. А тоді 
товчемо, пересіваємо і знов товчемо. Тато зробив сту-
пу, і оце в ступі товкли, обшельохували її. Рису не було, 
була ячка. А як хочеться млинців чи оладочок, то ці-
лий день ми товчемо пшоно. І  в макитрі шелушиш. 
А тоді луску перевіваємо. А потім пшоно на борошно 
на жорновах мололи. А каша яка з пшона добра. Мама 
нам як потрошку дасть  – ой!.. [Чи заправляли кашу 
маслом?] Яке там масло! Як теличку купили, то вже і 
легше нам було. У кашу молочка потрошку. Бо як ко-
ровка молоденька була, отелилася, то молока трошки 
давала – чашечку. У нас і посуду не було, бо посуд кінь 
німецький здоровенний побив. Заховали ми речі, по-
суд. То з розбитого лише чашечка осталась і швейна 
машинка. [Посуд був глиняний?] Нє. У мами хороша 
така була, красива, золотистим отдєлана. [...] Ми після 
війни липу їли – листя і вєткі! Сікли та й їли, оладки 
пекли. Ой, голодовка була така, шо страшне! 1947 год 
страшний був. Бодай його не стрічать. Січас кажуть: 
«Худо, худо...». Но січас у нас є картошка, а ми ходили 
рили гнилу. І лободу їли – сікли, а потім варили, так 
як суп. Не було [олії]. Мама як принесе стаканчик олії 
або бутилочку малесеньку, то вона оце ложку бере і в 
ту ложку линула, і [в] каструлю кинула. І бовтає туди, 
шо попало, аби тіки їсти. Але добрий суп був. Хліба 
не було. Навіть і тирсу у суп, у борщ клали. Даже і те 
їли. Після 1947 року [люди почали нормально їсти]. То 
шо дитині давали? Як є картошка, то дають картошку. 
Дитина сосе ту картошку. А як хліб зістануть, то це ж 
дитині держуть. Я вісім год була сама, а потім прийшла 
сестра, а потім братик прийшов. Як я була одна, то мені 
приносили. І оце як таке сахарне – я їм, а як шоколад-
не – не могла його їсти. У нас тьотя Дуня, в неї чоловік 
воєнний був, то як привезе шоколадну цукерку  – то 
для Наташі. Півники були з цукру. І зайчиків робили. 
З дерева форми вирізали. [...] Узвар ми і січас варим. 
Мама наша все робила. І варення у нас було. Ідем, при-
носим буряки, варимо, переціжуєм, даже ногами гарно 
їх так, шоб сладость видавить. І знов варим в цій воді, 
шоб вода дуже солодка була. І потім на цій воді роби-
ли варення. Але не стільки, як зараз, тоді ми не могли 
таке колічество видавить. Варення варили, відставля-
ли, і так більше ніж місяць. Бурячки пекли. Хочеться 
бурячків. Ой, така ж їда добра. Груші ходили у ліс рва-
ли. То ми у діжу груши і яблука клали. Даже листя со-
бирали, перемелювали, перетоптували.

СТРАВИ З РИБИ У нас січас уже нема нічого в Тясміні, 
а раніше – ой, було! Карась, судак, щука – багато раз-
ної риби. А січас син піде: стоїть, стоїть – додому пі-
шов. У мене чоловік був рибак. І я була рибачка з ним. 
Рибу смажили, тушкували. Всяк робили.

Записала М. Курінна 2–3 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.]

РЕЖИМ ХАРЧОВИЙ [Скільки разів на день родина сі-
дала їсти?] Три рази сідали законно, але діти бігали 
постоянно. Куди не побіжиш – кусок мамалиги у ру-
ках. На город побіг, огурець такий «кабанний» зірвав, 
об себе обтер – ніхто його не мив – і пошов! І не болі-
ли, всі були такі товстеньки.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Борщ] варила мама. У нас ка-
пусту не клали, а  так: бурячок, морковка, картошка. 
Заквашували не помидорами, а  квас мати робила із 
хлєба, але й хлєба не було. Із житньої муки. Робили 
такє як закваска. [Борщ варили з м’ясом?] Без м’яса! 
Голодовка, війна – яке там м’ясо було! Ніхто не бачив 
м’яса. Поняття нє імєлі. М’ясо їли тіки на Рожество, 
як хто з родичів заріже, то кусок дадуть. А так – ні. 
Запражку [засмажку] на олії робили. Тоже суп з до-
машньої лапши варили. «Дзяма» називали. Її і просто 
готовили, і як умер хто. Це обізатєльно. Оце домашня 
лапшичка і бульон, бо кури держали всі. Одну-дві кур-
ки клали, шоб не жирно було. Ні картошки, ні зажарки 
не було. Оце така їда була. Фасоля була товчена, «фа-
сулі калачені» називали. Зверху чесночком крошили. 
Вже послє войни, послє голодовки крупи появилися: 
пшоно, рис. У нас вобще гречку не сіють. У нас греч-
ки в Чернівецькій області немає. Привозна. Їздили, де 
купили, то була. Але редко варили. В основном мама 
варила борщ і мамалигу. Мамалига  – то перше блю-
до! Кукурузу: теребили зерно і кидали в жорна. Свої 
були жорна, ніхто на мельницю не ходив, бо мельниця 
була дорога і надо було платить. Пошті половину за-
бирали собі, шо вони там на камнях перетирали. А у 
нас були свої жорна: два камня такі невеликі, за ручку 
крутиш, там виход такий невеликий – лоточок. Куку-
рудзу перекрутили – мука вже є. У кип’яток кидаєш 
жмені дві-три і береш колотач – палка така, і раска-
лачуєш її. Солькі туда для вкуса і оце всьо. Оце мама-
лига – оце вмісто хліба було. Ми ж тримали овець, то 
всєгда бринза була, і  ото бринзу з мамаличкой  – то, 
шо надо! [...] «Натина» називалася: лободу собирали, 
підбія листя було. Підбій  – рослина. Таку поджаку 
мама дєлала з олійкі. Переваре лободу. То як бур’ян, 
можна сказать, щас. Перекипить всьо, дає туда моло-
ка нємножечко, сметани потом дає. І мамалигою туда 
вмочаєш, і їси. І таке добре! Оце називалося «натина». 
Голубці ще з отої кукурудзи робили. Голубці, але у нас 
кажуть «галушки». Заматували мати у листя з вино-
граду або з буряка лист оту кукурудзу. Її запарювали, 
давали поджарочку туда з олійки. На листок кладе, 
закручує і складає у чугунчик ілі каструльку таку. За-
ливають туда водички ілі молочка. Потушились, витя-
гаєш і їси. Дуже вкусні були! Ми повиростали на етом. 
Роскоші не було нікакой, бо не було з чого робить. [...] 
Пшенична була мука, самі її жорнили. То мама пекла – 
«пампушки» у нас називали. Тєсто заводила прєсноє, 
не на дрожжях. Вода, сахарок дає слодості. А сахару 
не було. Варили сахарний буряк. Буряк викидали ско-
ту, а  на солодкой юшкє ото й замєшували. Бєз ніче-
го абсолютно! Солькі даєш нємножко, шоб вкус був. 
Давали ще соду, як була, бо вона була дорога, то ти її 
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пекли. Ой, голодовка була така, шо страшне! 1947 год Фпекли. Ой, голодовка була така, шо страшне! 1947 год 
страшний був. Бодай його не стрічать. Січас кажуть: Фстрашний був. Бодай його не стрічать. Січас кажуть: 
«Худо, худо...». Но січас у нас є картошка, а ми ходили Ф«Худо, худо...». Но січас у нас є картошка, а ми ходили 
рили гнилу. І лободу їли – сікли, а потім варили, так Фрили гнилу. І лободу їли – сікли, а потім варили, так 
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ки клали, шоб не жирно було. Ні картошки, ні зажарки 
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не було. Оце така їда була. Фасоля була товчена, «фа
сулі калачені» називали. Зверху чесночком крошили. Фсулі калачені» називали. Зверху чесночком крошили. 
Вже послє войни, послє голодовки крупи появилися: ФВже послє войни, послє голодовки крупи появилися: 
пшоно, рис. У нас вобще гречку не сіють. У нас гречФпшоно, рис. У нас вобще гречку не сіють. У нас греч
ки в Чернівецькій області немає. Привозна. Їздили, де Фки в Чернівецькій області немає. Привозна. Їздили, де 
купили, то була. Але редко варили. В основном мама Фкупили, то була. Але редко варили. В основном мама 
варила борщ і мамалигу. Мамалига  – то перше блюФварила борщ і мамалигу. Мамалига  – то перше блю
до! Кукурузу: теребили зерно і кидали в жорна. Свої Фдо! Кукурузу: теребили зерно і кидали в жорна. Свої 
були жорна, ніхто на мельницю не ходив, бо мельниця Фбули жорна, ніхто на мельницю не ходив, бо мельниця 
була дорога і надо було платить. Пошті половину заФбула дорога і надо було платить. Пошті половину за
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м’яса. Поняття нє імєлі. М’ясо їли тіки на Рожество, 
як хто з родичів заріже, то кусок дадуть. А так – ні. Еяк хто з родичів заріже, то кусок дадуть. А так – ні. 
Запражку [засмажку] на олії робили. Тоже суп з доЕЗапражку [засмажку] на олії робили. Тоже суп з до
машньої лапши варили. «Дзяма» називали. Її і просто Емашньої лапши варили. «Дзяма» називали. Її і просто 
готовили, і як умер хто. Це обізатєльно. Оце домашня Еготовили, і як умер хто. Це обізатєльно. Оце домашня Елапшичка і бульон, бо кури держали всі. Одну-дві курЕлапшичка і бульон, бо кури держали всі. Одну-дві кур
ки клали, шоб не жирно було. Ні картошки, ні зажарки Еки клали, шоб не жирно було. Ні картошки, ні зажарки 
не було. Оце така їда була. Фасоля була товчена, «фаЕне було. Оце така їда була. Фасоля була товчена, «фа
сулі калачені» називали. Зверху чесночком крошили. Есулі калачені» називали. Зверху чесночком крошили. 
Вже послє войни, послє голодовки крупи появилися: ЕВже послє войни, послє голодовки крупи появилися: 
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не докупися! Замісили, потом розкачують. Ножом по-
ріже. А то й ми малі діти були, як ото щас з пластіліна 
лєплять, так ми з тіста ліпили. Начинки ніякої не було. 
Накладає їх на лопату та й у піч. Як піде мама до міста, 
то як дасть хто їй конфети від жидів. То ми ті бумажки 
берегли на Новий год, на йолку. Хрон туда напхаєш, 
завернеш.  [...] Яєшню смажили на салі. Ото наріже 
мати кусочки капчоного м’яса. Злегка їх піджарила на 
сковородкє. Яїчок наб’є, переколотила, посолила тро-
шечки і на м’ясо вилила.

ХЛІБ 1949-й, 1950-й  – уже ми стали пекти хліб. Таке 
корито було, наподобє як ванна, токо дерев’яне. «Ко-
рито» ми називали. В том кориті і хліб мама місила, 
і капусту різали – складали. Запарку таку якусь мама 
робила. Запарювала муку гарячей водой і замєшувала. 
Це розчин вона робила з вечора, а вже вночі встає і 
місі хліб. Він від тої розчини підходить. Дрожей нія-
ких не було. [Як часто пекли хліб?] Раз у нєділю. Біль-
ше як дванадцять буханок у нас в піч не влазило. По 
висоті отакі: сантиметрів дванадцять-п’ятнадцять. На 
лопату отаку дерев’яну покладе мама тєсто. Прямо 
отак руками бере, обкачала, на лопату мукички сипа-
нула і поклала. Піч уже гаряча, жар весь на край ви-
тягуєт – і туда, аж у край. Но кажну неділю, по суботах 
піч мазали. Мене мама посилала, бо я була маленька і 
худенька. Я мастила піч. Надо послє каждої випічки 
обізатєльно помазать. Отак на спинку лягаю і всере-
дину залазю. Мама подає глину, і я ручками так зама-
жу гладенько. Піч від жари трєскається, а  хата була 
дерев’яна і під соломой – шоб не загарєлось. Ото мама 
лампу всуне туди, подивиться: є трещини – давай за-
лазь. [Як ставилися до хліба?] Ніде ніхто не викиду-
вав. Боже сохрани! Ніхто хліб не ламав, тіки різали. 
Підошвою догори не перевертали. Мама казала: «Ні-
коли не клади хліб так, не надо». [...] Перепічки пекли. 
Мисили, викачували її, таку кругленьку робили. Та-
кий хрестик на ній, а в углах могли покласти сливу. Це 
і на свято робили, і так, бо дітвори багато було. Шоб 
було шо їсти.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Картошку із самого дєтства, помню. 
У нас овочі не тушили, а квасили. Така бочка на сто, 
на двісті літрів. Дубові бочки. Капусту мама нашаткує. 
Но тоді шатківніців не було, а так ножом насекла. Сут-
кі сече, пока насече на бочку. Насече, покладе у кори-
то, перетре її руками хорошо з соллю. Хорошо втапту-
єт. М’яку капусту кладе на галушки або зверху у бочкє 
капусту посічену перекладує. А потом просто холод-
ною водою з колодця заливала. Бочку викотив батько 
у хороми. Так як «у сіні» щас кажуть. Там прохолодно 
було. І надо зверху придавить. Кладе зверху на криш-
ку кружок такий дерев’яний і палкою впер: у сволок 
і у кришку. Потом росол зверху виступає. Мама його 
ніколи не виливала. Прийде, змиє кружки, бочку кру-
гом обмила – так через день робила. Росол остається, 
обратно уходе. Як тепло – росол весь підходе наверх, 
а як холодно – ушол, нема тоді. Огурци так само со-
лили і помідори, але під гніт не клали. А так просто 
накидає. Перекладала другой раз яблуками капусту, 
як були. Ілі так, отдєльно квасили. А вобще-то зака-
пували у нас яблука. В землі викапує яму батько, на-
стелив соломи. Токо яблука не сипе, шоб не гуркались, 
шоб були не придавлені, не побиті. Уложив, соломою 
закрив, зверху землею накидав. А тоді уже під весну 
відкриває. А пахнуть як! Які пахучі! Як откриє, так на 

всю вулицю чути, шо яблука достали. Кукурудзу на 
чердак – «на під» у нас казали. Там і кукурудза, і зер-
но – жито, пшениця, у кого була, ячмінь, овес. Токо в 
ящиках, мішків тоді ще не було. Надо було полотно 
свойо ткать та мішки шить. А ящики тато збивав. Він 
у лісі робив, то приносив оттуда, стругав досточки і 
робив ящики. [...] Оце ями копали. Картошку, в осно-
вном, тоже на зиму закопували. Десь після Нового 
году її починали відкапувати. А  остальну  – всю під 
постіль. Отаку, шоб їсти кажний день,  – під лужко 
[ліжко]. Але щас під лужка не кладуть. [Що робили з 
м’ясом?] Брали свиняче або з корови, або теляче м’ясо. 
Робили росол. У росолі постоїть неділі дві. Рєзалі на 
кускі, бо великі туші нізя було хранить – завоняється. 
У маринад клали: лаврового листа тоді не було, мама 
клала якесь зілля  – траву. Сіль. Без солі нічо’ не бу-
ває. Посолила, шоб вона була сольоненька хорошо. 
І так неділі дві-три. Потім батько викопував таку яму 
на чоловічий рост, хорошо її так обмаже, шоб кругом 
чисто було. Там буде м’ясо коптити. Такий канал ро-
бив метра три-чотири – «шанець» у нас називався, до 
вогня. Крючків не було, а сиру вербову лозу різали і на 
лозу населяли. Оттуда йде дим через шанець, і м’ясо 
коптиться. Коптили дві-три неділі, кажний день поне-
множку. Даєш йому охолонуть, а потом снова і снова 
коптили. Дерево обізатєльно фруктове брали, не дуб, 
не бук, не граб – нічо’. Тіки фруктові дерева – там усо-
хлі вєткі на яблунях, на грушах. Горіх нізя, бо від горіха 
м’ясо гірке буде. Дуже хорошо йшла вишня, черешня. 
Одкоптили і хранили у хаті на бантах. Мотузки були, 
підв’яже до бантів кажний кусок, шоб ніхто не дістав: 
там ні кіт не достане, ні собака. І дітвора не достане, 
лиш узрослий, бо банти високі. [...] Сир мама робила 
із корови і козячий. З мамалигою його їли. Бринзу ро-
били так: як маленьке ягнятко родилося, його ріжуть. 
В нього маленький жолудочок такий є – «гляг» нази-
вали. Із отого жолудочка брали капельку і у молоко 
кидали. І  воно зразу закисає. Видержку дєлают дня 
два-три. Полотно було такє рідке, як марля. Туда виси-
пають все це молоко. Дзер [сироватка] стікає, пока аж 
до сухого. Потім мама бринзу у каструлю чи у миску 
таку здорову перекладає. Воно таке, як гарбуз, вели-
ке. Коли вже вивернули, мама ріже на куски  – грін-
ки такі, і кажну грінку соле: обмокнула одну сторону 
і другу. І складає у бочечку таку невелику – літрів на 
п’ятдесят, на сто. І тоже гнітом хорошо придавила, аж 
росол вийшов оттуда. І  бринза стоїть, і  буде стоять 
годами, і  не пропаде. Бринзу робили, коли вівці до-
їли. Два раза на год. Але ягнятко спеціально не різали. 
Гляг і сухим хранили. Дивилися, шоб мухи не сідали. 
Але мух не було, бо у хаті дим був. Ми ж топили всьо 
врем’я дровами. Через каглу [димар] дим іде на під 
[горище]. [...] [Чи робили варення?] У нас все сушили. 
Повидло варила мама з яблук і з груш. Вмісто сахара – 
солодкий буряк. Буряк варили, потім його викидали, 
клали яблука. А яблука ще дають сок. То воно було не 
дуже солодке, але яке воно тоді було добре! Як вари-
ла мама повидло, то вижарювала його добре. Два-три 
дня варе. Раза три-чотири до кипіння довела – одстав-
ляє. Отакий казан був здоровий. На вулиці, на кострє 
вмуровує казан батько і ото жаре.

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Холодне варили з 
м’яса. «Студенець» у нас казали. Свинячі або з корови 
гомілки брали. До холодца вуха свинячі йшли хоро-
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ІКар ІКартошку із самого дєтства, помню. Ітошку із самого дєтства, помню. 
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кий хрестик на ній, а в углах могли покласти сливу. Це Мкий хрестик на ній, а в углах могли покласти сливу. Це 
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вали. Із отого жолудочка брали капельку і у молоко Мвали. Із отого жолудочка брали капельку і у молоко 
кидали. І  воно зразу закисає. Видержку дєлают дня Мкидали. І  воно зразу закисає. Видержку дєлают дня 
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лозу населяли. Оттуда йде дим через шанець, і м’ясо 

Ф
лозу населяли. Оттуда йде дим через шанець, і м’ясо 
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обізатєльно помазать. Отак на спинку лягаю і всере

Ф
обізатєльно помазать. Отак на спинку лягаю і всере
дину залазю. Мама подає глину, і я ручками так зама Фдину залазю. Мама подає глину, і я ручками так зама- Ф-
жу гладенько. Піч від жари трєскається, а  хата була Фжу гладенько. Піч від жари трєскається, а  хата була 
дерев’яна і під соломой – шоб не загарєлось. Ото мама Фдерев’яна і під соломой – шоб не загарєлось. Ото мама 
лампу всуне туди, подивиться: є трещини – давай за Флампу всуне туди, подивиться: є трещини – давай за- Ф- Ф

коптиться. Коптили дві-три неділі, кажний день поне

Ф
коптиться. Коптили дві-три неділі, кажний день поне
множку. Даєш йому охолонуть, а потом снова і снова 
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множку. Даєш йому охолонуть, а потом снова і снова 
коптили. Дерево обізатєльно фруктове брали, не дуб, 
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коптили. Дерево обізатєльно фруктове брали, не дуб, 
не бук, не граб – нічо’. Тіки фруктові дерева – там усо

Ф
не бук, не граб – нічо’. Тіки фруктові дерева – там усо
хлі вєткі на яблунях, на грушах. Горіх нізя, бо від горіха Фхлі вєткі на яблунях, на грушах. Горіх нізя, бо від горіха 
м’ясо гірке буде. Дуже хорошо йшла вишня, черешня. Фм’ясо гірке буде. Дуже хорошо йшла вишня, черешня. 
Одкоптили і хранили у хаті на бантах. Мотузки були, ФОдкоптили і хранили у хаті на бантах. Мотузки були, 
підв’яже до бантів кажний кусок, шоб ніхто не дістав: Фпідв’яже до бантів кажний кусок, шоб ніхто не дістав: 
там ні кіт не достане, ні собака. І дітвора не достане, Фтам ні кіт не достане, ні собака. І дітвора не достане, 
лиш узрослий, бо банти високі. [...] Сир мама робила Флиш узрослий, бо банти високі. [...] Сир мама робила 
із корови і козячий. З мамалигою його їли. Бринзу роФіз корови і козячий. З мамалигою його їли. Бринзу ро
били так: як маленьке ягнятко родилося, його ріжуть. Фбили так: як маленьке ягнятко родилося, його ріжуть. 
В нього маленький жолудочок такий є – «гляг» назиФВ нього маленький жолудочок такий є – «гляг» нази
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на чоловічий рост, хорошо її так обмаже, шоб кругом 
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чисто було. Там буде м’ясо коптити. Такий канал ро
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чисто було. Там буде м’ясо коптити. Такий канал ро
бив метра три-чотири – «шанець» у нас називався, до Ебив метра три-чотири – «шанець» у нас називався, до 
вогня. Крючків не було, а сиру вербову лозу різали і на Евогня. Крючків не було, а сиру вербову лозу різали і на 
лозу населяли. Оттуда йде дим через шанець, і м’ясо Елозу населяли. Оттуда йде дим через шанець, і м’ясо Екоптиться. Коптили дві-три неділі, кажний день понеЕкоптиться. Коптили дві-три неділі, кажний день поне
множку. Даєш йому охолонуть, а потом снова і снова Емножку. Даєш йому охолонуть, а потом снова і снова 
коптили. Дерево обізатєльно фруктове брали, не дуб, Екоптили. Дерево обізатєльно фруктове брали, не дуб, 
не бук, не граб – нічо’. Тіки фруктові дерева – там усоЕне бук, не граб – нічо’. Тіки фруктові дерева – там усо
хлі вєткі на яблунях, на грушах. Горіх нізя, бо від горіха Ехлі вєткі на яблунях, на грушах. Горіх нізя, бо від горіха 
м’ясо гірке буде. Дуже хорошо йшла вишня, черешня. Ем’ясо гірке буде. Дуже хорошо йшла вишня, черешня. 
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шо. Багачі робили з петуха, а ми не робили. Варили, 
кістки перебирали, і він застиває так, шо його не врі-
жеш ножом – так захолоне. Сало точно так коптили, 
як і м’ясо. Смалець топили. Масла не було тоді багато. 
У нас була корова, але масло робили рєдко. Так молоко 
пили, та мама варила молочне. А смалець на хліб на-
мажеш, солькою присиплеш – во! Вижарки як робили 
з сала, то мама давали їх у голубци. Оце з вижарками 
й були м’ясні голубці. А всередині каша кукурузяна. 
Ковбаси не було з чого робити, але робили кров’янку. 
Беруть всьо в сиром виді. Кров у вєдрє чи в каструлі, 
молока туди ллють, вижарок кидають з цибулькою – 
кров’янка тоді пахне от душі! Перемішали все. Сви-
нячі кишки хорошо промили, шоб запаху нікакого. 
І тоді береш лійку, і наливаєш в них ту жидкость. Вода 
кипить, до неї на ситі опускають потихоньку кишку. 
Кров зварюється. І беруть іголку-«циганку», і прока-
люють кишку у кількох містах, шоб воздух вийшов. Бо 
як не будуть прокалювать, воно лопне і развалиться, 
піде у воду всьо. Внутрощі: печінка  – піджарювали, 
легені, язик – відварювали і так їли. Салтісон робили: 
язик, з вух мама трошки брала, м’яса трошки давала, 
хороші свинячі шкурки. Одварюють, і воно застивало. 
І  салтісон, і  холодець  – все хранили у холодній хаті. 
То хата велика, а то хатчіна. У хатчіну заносили, там 
у мами слот був, на сволоку висіло. Шо як клали, та й 
там хранилось. У той хаті не топилося нікогда. Як хто 
ковбасу робив, то м’яо брали, сало, чеснок – все так, 
як щас. Кусочками ріжуть і у кишку. [Які молочні про-
дукти споживали?] Молоко, масло, кисляк – кисле мо-
локо. Ох, як би я щас з’їла з гладунчика! Гладун – це 
кувшин такий з вузьким горлом. Здоїла корову мати, 
процедила і туда наливає. У холодну хату поставила, 
а потом дня два – заносе. Таке, як холодець, застивало 
молоко.

СТРАВИ З РИБИ Були ставки, ходили ловили рибу. 
Невелика [риба], у  нас великої не було. Така ото, як 
хамса. Бігом її начистиш і на сковородку нажариш, 
і з чесночком обізатєльно. Як вже посмажиш, у миску 
висипаєш і чесночком полюкуєш. Варили юшку, але 
ми не любили. Шо з тої юшки? Варили картошку цілу, 
а  потом картошка витягається, кидаєш туди риби, 
укроп, петрушку. Яка була зєлєнь. Риба бистро ва-
риться. А  потом картошку їси і тим запиваєш. Рибу 
ми не солили, не сушили. 

НАПОЇ Узвари пили. Яблука, сливи, груши літом ріжем, 
сушим. А потом мати наваре здорову каструлю ком-
поту з сушениць. Мама нас чаями не поїла, а батько 
любив чай. Наріже вєток з вишні, яблук, груші. Вєто-
чек наріже у каструлю, вона покипить, потом наста-
юється. І він ото пив. [Чи пили каву?] Нє. Поняття нє 
імєлі, шо такє кава. [Робили] самогон. З буряка солод-
кого робили. Токо з буряка. Вина у нас не робили. Це у 
молдованів вино було.

ПОСТУВАННЯ [Чи дотримувалися постів?] Да. А  се-
реда, пятниця  – у  нас дітвори було багато, то мама 
могла сама м’ясне не їсти, але дітям готовила, і  діти 
їли. Чо’ ми, діти, будемо постить? У нас так голодовка 
була! Макуху їли. Це як ще сємєчки були, ходили до 
олійниці, били олію. Давали скоту раньше жмих, а по-
том вже берегли, бо голод був.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ, ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Батьки встрі-
чають [молодих] на воротах з хлібом, з  соллю. Хліб 

тоді був винуждений спекти. Хоч три буханки, але 
щоб хліб був! Із хібом, соллю встрічають, заводять до 
хати. Музика грає, танцують, а потом столи накрива-
ють і просять до столу. І на столі всьо: вся їда як ко-
жен день, токо празнічна. На весільному [столі] взага-
лі було все шикарно. Варили холодець, голубци – все 
варилося м’ясноє. Всьо культурне таке. Дзяму [суп з 
локшиною] давали вже в послєдню очередь. А в пер-
шу – все холодне [закуски]: салати різні робили. 

ПОМИНКИ [На поминальному столі] пшениця одваре-
на, фасулі. Як піст, то давали пісне всьо. А як ні – то 
м’ясо. Голубці робили, картошку тушили, боби вари-
ли. Олійкой зажарять – і хороші. Пекли тоже оті пере-
пічки з хрестом – на стол клали і давали за поману.

ТАЛЬНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Тальянки
Записала І. Щербак 26 вересня 2008 р.  

у с. Тальянки Тальнівського р-ну Черкаської обл. 
від Івасюк Тетяни Юхимівни, 1935 р. н.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО У  нас є церква в 
селі. Храм у нас на Покрову роблять. [Що готують на 
храм?] М’ясо, капусту, голубці, перець – всьо тушать 
оце. [А раніше що готували?] Картошку тушили, звер-
ху м’ясо тушене  – це «печеня» називалось. Капуста, 
главно, це була, холодець.

УМАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Громи
Записала Н. Федорович 6 липня 2000 р.  

у с. Громи Уманського р-ну Черкаської обл. 
від Грушовенко Павла Оверковича, 1929 р. н.

ПОСУД, НАЧИННЯ Гончар, старший брат у родині гон-
чарів, з 1943 р. робить горшки. Робив тарілки, миски, 
глечики, макітри, димоходи. Найбільше робить макі-
три, вазони на цвіти, горшки; хто закаже,  – глечики, 
«гладущики» ( для молока ). Глечики з ручкою (квасили 
огірки, помідори ). Робив на дві відрі – ринки – глечики.

с. Колодисте
Записала І. Щербак 24 вересня 2008 р.  

у с. Колодисте Уманського р-ну Черкаської обл. 
від Савченко Олени Іванівни, 1935 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрея було. Це ще й я ходила. Зібралися в когось в 
хаті. Зносили дівчата в одну хату, шо було приготов-
лено, а хлопці, хто горілку пив, то з собою брав 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 одвірку 
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. 

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО [Коли у вас хра-
мове свято?] А осьо двадцять першого було (вересня), 
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а  потом картошка витягається, кидаєш туди риби, Іа  потом картошка витягається, кидаєш туди риби, 
укроп, петрушку. Яка була зєлєнь. Риба бистро ваІукроп, петрушку. Яка була зєлєнь. Риба бистро ва
риться. А  потом картошку їси і тим запиваєш. Рибу Іриться. А  потом картошку їси і тим запиваєш. Рибу 
ми не солили, не сушили. Іми не солили, не сушили. 
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Невелика [риба], у  нас великої не було. Така ото, як МНевелика [риба], у  нас великої не було. Така ото, як 
хамса. Бігом її начистиш і на сковородку нажариш, Мхамса. Бігом її начистиш і на сковородку нажариш, 
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ми не любили. Шо з тої юшки? Варили картошку цілу, Мми не любили. Шо з тої юшки? Варили картошку цілу, 
а  потом картошка витягається, кидаєш туди риби, Ма  потом картошка витягається, кидаєш туди риби, 
укроп, петрушку. Яка була зєлєнь. Риба бистро ваМукроп, петрушку. Яка була зєлєнь. Риба бистро ва
риться. А  потом картошку їси і тим запиваєш. Рибу Мриться. А  потом картошку їси і тим запиваєш. Рибу 
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там хранилось. У той хаті не топилося нікогда. Як хто 
ковбасу робив, то м’яо брали, сало, чеснок – все так, Фковбасу робив, то м’яо брали, сало, чеснок – все так, 
як щас. Кусочками ріжуть і у кишку. [Які молочні про Фяк щас. Кусочками ріжуть і у кишку. [Які молочні про- Ф-
дукти споживали?] Молоко, масло, кисляк – кисле мо Фдукти споживали?] Молоко, масло, кисляк – кисле мо- Ф-
локо. Ох, як би я щас з’їла з гладунчика! Гладун – це Флоко. Ох, як би я щас з’їла з гладунчика! Гладун – це 
кувшин такий з вузьким горлом. Здоїла корову мати, Фкувшин такий з вузьким горлом. Здоїла корову мати, 
процедила і туда наливає. У холодну хату поставила, Фпроцедила і туда наливає. У холодну хату поставила, 
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на Другу Пречисту. [А як у вас храмують?] Гості при-
ходять, рідня, куми. Ранше вівці держали. То ріже ві-
вцю, кладе в піч. Картоплю, капусту готують, голубці, 
холодець, бабку запікають з макаронів. І  на весілля 
такі страви у нас готували. На обід борщ готували. 
Тісто з молоком, макарони, це називалося «тісто з мо-
локом». Отаке в нас всігда готовили. Капусту тушили 
із шкварками. Раньше пекли пиріжки, кисіль до пи-
ріжків готовили. Пиріжки з вишнями, з печінкою. Це 
в самому кінці обідів чи весілля подавали – пиріжки 
і кисіль. А тепер уже пиріжків не печуть, а таке якісь 
рогалики солодкі чи шо.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ В  мене перша далека невістка була. 
Напекли хліба та поїхали ми до її тата і мами. Це буцім 
таке сватання було. Приїхали з чоловіком, не брали 
ніяких старостів, розказали, чого ми приїхали. «Ми 
прийшли з хлібом, то розрішаєте ви нам хліб цей по-
класти?»  – «Кладіт». Посадили нас за стіл, хліб наш 
лежить на столі. Кажу: «Хто хоче з нами цей хліб їсти, 
то нехай ріже!» Бере невістка, ця, шо має бути, ріже, 
розрізала, поклала.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ [Що не можна було споживати 
матері, в  якої померла дитина?] Казали в нас, шо не 
їж, мамко, яблука до Спаса, бо там, на тім світі, Ма-
тір Божа буде давати яблука дітям, а твоїй дитині не 
дасть, бо ти іззіла. І жінки дотримувалися цього.

с. Краснопілка
Записала М. Щербань у с. Краснопілка  

Уманського р-ну Черкаської обл. 
від Черниш Ганни Іванівни, 1910 р. н.,  

Дідури Лекери Кузьмівни, 1918 р. н.,  
Мельник Варки Михайлівни, 1914 р. н.,  

Троян М. П. та Руденко Марини Гордіївни

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Проводи у с. Крас-
нопілка в понеділок, а то скрізь більше в неділю. Не-
суть на цвинтар в корзині паску, горілку, ковбасу, 
рибу, смажену капусту, пиріжки, крашанки, пряники, 
цукерки. На хрест несли віночка. Заходили на цвинтар 
через головний вхід, бо тут чекають душі на своїх ро-
дичів. Гробки застелюють рушничком чи скатеркою і 
клали паску, яєчка, пряники цукерки, маленькі пасоч-
ки. Колись всі люди сідали на землю, стелили скатер-
ки, кожна вулиця. Всі сідали разом, випивали за Цар-
ство Небесне своїх покійників, згадували їх. Батюшка 
ходив і правив за упокій. Прибиралися на проводи, 
щонайкраще одягали. Паски давали батюшці, бідним, 
стареньким людям, щоб помолилися за покійників.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кра-
шанки красили манійкою, червона краска, носили 
попід хати, продавали, а то купували на базарах. Ва-
рили й цибулиння. Намочили, сутки покисне, тоді 
кип’ятили, закипіло і яйця вкиплять. Стояли кра-
шанки на столі у здорових дерев’яних мисках. Чистий 
четвер. П’ятниця  – цілують плащівницю, а  в суботу 
печуть паски. На Уманщині паски називаються ще 
«баби», «бабки». На Паску брали борошно пшеничне. 
Робили запарку на праженому молоці, хмелю проці-
джували, тоді борошно, дріжджі. Розчинили у макітрі 
чи діжці. Висходило раз, помішали, додали борошна, 
молоко, яйця, збиті з сахаром (багато яєць), і місять. 
Тоді вже додають родзинки, корицю, ваніль і дов-

го місять. Як відставало від рук, викладали у форми, 
менше половини клали у череп’яні риночки, мисочки, 
змащені олійкою чи смальцем. Стояло на теплому, 
сходило, зверху робили хрестик чи пташечку, прикра-
шали ще як сходило тісто. Як зрівнялось з крисами, 
змазували жовтком і засували в піч. Рукою пробують, 
як пече у печі – не сажай, як не дуже – сажай. Як про-
будуть в печі довгенько, витягають одну пасочку, кла-
дуть на долоню, як не пече і легенька – пора витягати. 
Як витягали з печі полили білком з цукром чи посипа-
ли прісцем покрасяним і складають паски на чистень-
кий рушничок, а як вихолоне – на полицю складають. 
Були форми високі, випікалися.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ Несли святити паску у неділю 
рано. Кладуть у кошовочку паску, писанки, крашан-
ки, сало, порося (порося роблять: беруть підчеревину, 
кладуть варену затірку, б’ють у затірку яйця, присо-
люють. Приперчують, зшивають, кладуть на деко, на-
кривають і печуть, тоді застромлюють хрін  – це по-
рося). Беруть сир, сіль у вузлику, мак і несуть. Батько 
ніс або дід. Кошовочка накрита тканим рушничком. 
А  коло церкви всі стають, батюшка святить все. За 
ним з корзиною йдуть і туди кладуть крашанки, пас-
ки – дають люди батюшці. Освятили і йдуть додому, 
їдять посвячене, а тоді все вже скоромне їдять. Перед 
тим моляться богу. Діти цокаються крашанками, ка-
жуть: «Христос Воскрес» – «Воїстино воскрес». На Ве-
ликдень качали крашанки перед порогом. Постелять 
рядно і качаємо крашанки. Від крашанки не кидали 
шкаралупки, а давали курочкам. Ще беруть сало від-
варне, м’ясо у горшечку. Люди несуть, везуть. Пасіч-
ник заносив писанку чи крашанку на пасіку, коло іко-
ни клав, казав: «Христос Воскрес!»

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО  [На Трійцю] часто 
я ходила до своєї бабки у Помийник, це село недалеч-
ко від нашого села, за горбочком, через ярок і Помий-
ник, тепер воно зветься Вікторівка. У печі лежні – гре-
чана мука, сир всередині, і вони на сковороді на маслі 
киплять, вареників бабка наварила. Бабка ранесенько 
витопила і до церкви пішла, а ми повставали, повила-
зили на вишні і співаємо. Бабуся йдуть з хати, а люди 
їм кажуть, вони приходять і кажуть: «Схаменіться, 
діти, зранку не можна співати аж поки з церкви люди 
не прийдуть». А нам аби співати. У печі борщ кипить, 
каша з молоком, лежні. Приходять з церкви, моляться 
всі, і діти моляться, тоді співаємо псалми, а тоді обі-
дають. З церкви бабка ще двох людей взяла і дядько 
приходив, розкладав книжку і співали псалмів. Піс-
ля обіду перехрестилися і бігли діти гратися, а бабка, 
гості ще говорили, тоді всі розходилися. Після обіду 
старі люди лягали колись спочивати. У понеділок баба 
встають рано, а я у другій хаті, пахне в хаті, стіни біле-
сенькі, рушники, клечання скрізь, а я лежу, і так мені 
добре, ліжко дерев’яне, плечики закриті. Раненько, а я 
вже не сплю, бабка кажуть: «Поспи ще». І я далі сплю. 
А тоді вставала, зачесалась, умилась, помолилась Богу, 
біжу в садок, нарву черешень і сідаємо снідати – кар-
топелька, вареники. Хрестилися до їжі і після снідан-
ня тричі перехрестишся. Тоді беруся гнати корову. 
Беру пляшку. Беру пляшку молока, хліб, а на обід при-
гонила, бо з малим тельом, треба доїти.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ У  середу, знаю, бабка не їла 
скоромного. Грушки варили, сім’я втирали до каші, 
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їдять посвячене, а тоді все вже скоромне їдять. Перед Еїдять посвячене, а тоді все вже скоромне їдять. Перед 
тим моляться богу. Діти цокаються крашанками, каЕтим моляться богу. Діти цокаються крашанками, ка
жуть: «Христос Воскрес» – «Воїстино воскрес». На ВеЕжуть: «Христос Воскрес» – «Воїстино воскрес». На Ве
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конопляне сім’я до пшоняної чи гречаної каші. Спра-
жат на чарі, тоді у макітрі втреш, тоді у воду кип’ячену 
процідити те молоко у кашу наливать, а то у голубці. 
Голубці пісні на всенький листок. Бабка нас все вчила 
робити, варити я від них навчилася. А то ще казали: 
«Не будь, дитино, пустограком.» На жнива печуть на-
лисники з ягідьми на капустяному листку, мед, жит-
ній хліб їли.

с. Рижавка
Записала І. Щербак 24 вересня 2008 р. 

 у с. Рижавка Уманського р-ну Черкаської обл. 
від Руденко Марії Михайлівни, 1941 р. н.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» [Кому носили дітки ве-
черю?] Хрещеним батькам носили, діду, бабі носили 
своїм. [Що несла дитина?] Калач круглий такий, самі 
пекли. Приходить і каже: «Просила мама і я просю, 
я  приніс Вам вечерю». І  дають йому гроші, подарки, 
цукерки.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ [Що у Вас готують на свято Маковія?] Печемо 
прісний корж, а тоді мак тремо в макітрі і обмішуєть-
ся сахаром чи медом.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрія печуть калату. Це корж такий з прісного тіс-
та, солодкий з діркою посередині. Як справляють 
Андрія, то це дівчата йдуть до кирниці, беруть в рот 
води і приносять ту воду, виливають і замісюють такі 
балабушки, печуть їх. А калата сама собою печеться. 
Калату кладуть на стіл, а балабушки кладуть на полу, 
кличуть собаку знадвору і чию балабушку саме пер-
ше вхватить собака, та дівчина першою заміж вийде. 
А  бувало так, шо як не візьме чиєїсь балабушки, то 
вірите, то це істинна правда – не вийшла у нас та ді-
вчина заміж, покрилася. Це на моїх очах таке було. Всі 
повіддавалися, а вона, бідна, так і осталася. А калату 
чіпляли до сволока за скобліка на лєнті, просилюва-
ли цю калату, підвішували. І на коцюбі по черзі їхали 
хлопці і дівчата до цеї калати. Казали: «Їду, їду калату 
кусати!». А  коло калати стояв хлопець чи дівчина із 
ганчіркою в сажі та каже: «А я буду по морді писати!» 
І смішать цього, хто їде кусати. І як як дадуть цею ган-
чіркою із сажею! І  кусають ту калату, аж поки вона 
не впаде.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО [Коли у Вашому 
селі Храм?] У нас Храм на Покрову. Гості приходять з 
других сіл. А це вже років два, то прямо у церкві роз-
кладають столи і ставлять їжу. Але шоб м’ясного не 
було у церкві, не можна, бо там кров. А таке там: го-
лубець, бараболька, капустечка, налісничок, пиріжок, 
киселичок. І обідають там люди разом після служби. 
А вдома, то до кого родичі з других сіл приїжають, то 
сідають за стіл. Капусту тушену з м’ясом готують, го-
лубці, бабку запікають, барабольку.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Що робили в понеділок після ве-
сілля?] Зять чоботи купляє чи там туфлі тещі. Рідня 
нєвєсти – старости, свахи несуть сніданок – дванад-
цять страв несуть до женіха. Всьо несуть  – то холо-
дець, то курку запечену, то варенички. А  в ті варе-
нички деякі то копійки, то горіхи заліплюють, жито 
заліплюють. І там всі їдять. І графин горілки несуть. 
Поїли та й виходять танцювати.

ПОМИНКИ [Які страви готують на поминальні обіди?] 
Якшо піст попадає, то пісні  – риба, картошка, борщ 
з голією, капуста. А то тістечко з сім’ям конопляним 
або з горохом. Труть той горох, цибульку в нього жа-
рену дають. [Тістечко  – це лапша?] Ну да, да. Як не 
піст, то його з молочком дають. А вже як піст, то мо-
лока не можна їсти. Як гобід пісний, то варят тісто, 
а сім’я конопляне трут в макітрі макогоном, воно стає 
біленьке, туди трохи води доливають, цибульки жа-
рять і вливають у це тістечко вмєсто молока. [Коливо 
на поминальному обіді ставлять на стіл?] Коливо, да 
ставлять. Коливо робиться із пшениці вареної, сахар, 
цукерків – горошок кладуть, шоб вкусніше було. Про-
сто кусочками кладуть, хрестик викладається на пше-
ниці. [Які страви зазвичай у Вас готують на весіллях, 
похоронах?] Все своє – котлети, кури, м’ясо жаримо, 
капуста, бараболька з м’ясом чи з олійкою, морквою, 
цибулькою жареною в піст.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Сватання]. Як батьки дівчини і ді-
вчина согласні, то тоді приходили батьки молодого 
і свати, приносили хліб великий печений і графінку 
горілки. І якшо дівчина согласна, то вона повинна пе-
рерізати напополам той хліб. А якшо не согласна, то 
й не дотронеться і випровожають їх з хати. Це таке 
сватання було. А як молодик йшов за нєвєстою, то да-
ють йому хліб у руки – на рушнику чи хустці. Він іде з 
тим хлібом і якшо назустріч іде жінка, то кажуть: «Ой 
недобра, де ти взялася». А якшо чоловік, то добре: він 
цілує той хліб і молодик йому віддає той хліб.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ [Як у Вас святкують Спаса?] 
Йдуть до церкви, несуть яблука святить, мед. [Яблу-
ка можна їсти до Спаса?] Всім людям треба терпіти до 
самого Спаса, поки не посвятяться. Кажуть, шо мама, 
у якої діти померли, з’їсть яблуко до Спаса, то це – ве-
ликий гріх.

с. Старі Бабани
Записала М. Щербань у с. Старі Бабани  

Уманського р-ну Черкаської обл. 
від Перепелиці Одарки Павлівни, 1918 р. н.

ПОСТУВАННЯ У перший день Посту рано усі молились 
Богу, били поклони, а тоді їли бараболю. Нічого ско-
ромного не їли, а постили, особливо первий тиждень 
і останній. До церкви йшли поститись, сповідались, 
причащались.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ У  неділю рано на Паску кладуть 
усього – паску, порося, кладуть у мисці сир запечений, 
посередині масло, а кругом оббирані крашанки, пшо-
но, мак, сіль, цілушка хліба (для скотини, яка слаба, 
то дають). А маком обсипали скрізь від нечистої сили. 
Накривали все рушничком тканим. Батько несе. У ко-
шиках святять, тільки все розв’яжуть. Кругом церкви 
люди, а піп ходе і святить. Як посвятили – йдуть додо-
му, їдять яйце, паску, а тоді все. Свічка горить у коши-
ку. Розговляються. Страви подають – холодець, м’ясо, 
ковбаси. Як поїдять, молодь розходиться на гойдалки, 
а старі лягають оддихати, а тоді перед обідом варять 
борщ, затірку і три дні празнують.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Проводи хо-
лодець несли, капусту смажену, пиріжки. Паски на 
проводи несуть у церкву і на цвинтар. Скатерку бра-
ли і коло могилок стелили впродоль на цвинтарі. Ба-
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тим хлібом і якшо назустріч іде жінка, то кажуть: «Ой Етим хлібом і якшо назустріч іде жінка, то кажуть: «Ой 
недобра, де ти взялася». А якшо чоловік, то добре: він Енедобра, де ти взялася». А якшо чоловік, то добре: він 
цілує той хліб і молодик йому віддає той хліб.Ецілує той хліб і молодик йому віддає той хліб.



457ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ  РАЙОН

тюшка правив панахідки, коло престолу став, молит-
ву прочитав. Він обідає і всі люди. Кажуть: «За упо-
кій виглядайте нас, стеліть нам доріжку». А як ішли, 
то милостиню несли, у  воротях на цвинтар лірники 
стояли, старці, і  їм давали милостиню. На Проводи 
ідуть воротьми, душі стрічають у воротях, коло воріт 
хрестяться. Коло могили хрестяться і цілують хрест. 
Стелять рушничок, кладуть яєчко, пасочку, пиріжки. 
Кажуть: «Христос Воскрес, дідусю, бабусю». А як ви-
ходять, то перехрестяться, і вже йдуть кудою ходять.

с. Ятранівка
Записала І. Щербак 23 вересня 2008 р. 

 у с. Ятранівка Уманського р-ну Черкаської обл. 
від Усенко Ірини Григорівни, 1925 р. н.,  

та Рогової М. М.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Що 
молодь робила на свято Андрія?] Вареники варили 
з сиром, з ягідьми, з картошкою. І балабушки пекли. 
Треба було дівчині піти до кирниці чи до ставка, на-
брати в рот води і цією водою замісити балабушку. 
І мовчки треба було йти, шоб ні з ким не забалакати, 
шоб у роті вода була. Складали балабушки дівчата на 
такий стільчик довгенький  – кожна знає свою бала-
бушку. Кличуть собаку і чию балабушку вона вперед 
схопить, та дівчина швидше заміж вийде. [Чи пекли 
калиту?] Калита – це такий корж добрий із сахаром, 
солоденький і цукерками  – горошками поквітчати 
його. Всередині коржа дірку робили і чіпляли його до 
сволока. І їде хтось один на коцюбі до коржа й каже: 
«Їду, їду калиту кусати!» А коло коржа стоїть хтось з 
ганчіркою та йому: «А я буду по морді кресати!» А ган-
чірка в нього в сажі була. «А я вкушу!» – «А я вкрешу!» 
І той не вспіє вкусити, як той вже вкресав. [Що тоді, 
як хтось вкусить калиту?] То тоді вже всі їдять калиту. 
Але вперед же тому треба доскочить до неї.

ПЕРША СІВБА [Як у Вашому селі відзначали перший 
вихід у поле навесні?] Було таке  – ріжуть вівцю, пе-
чуть хліб. Беруть цього м’яса, хлібину, горілку. Там ви-
пили, закусили і ідуть сіяти.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кра-
шанки красили в цибулинні, у дубовій корі, у відваро-
ві гілок яблуні-кислиці. Варять сім хвилин яйця у тій 
юшці. Як варять, то кидають солі. Крашанки, писанки 
у церкву несли, а вдома клали на стіл христувальни-
кам на Великдень.

ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Галаганівка

Записала В. Конвай 2008 р.  
у с. Галаганівка Чигиринського р-ну Черкаської обл. 

від Кучми Марії Кіндратівни, 1935 р. н.,  
родом із с. Боровиця Чигиринського р-ну,  

Гугленко Любови Миколаївни, 1945 р. н., 
 родом з с. Спецівка Чигиринського р-ну,  
та Клименко Євдокії Іванівни, 1940 р. н.,  

родом з хутора Верхівка Чигиринського р-ну

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На свадьби готували колись 
майже так, як і зараз. Капусту варили – капусняк. Він 
складався із пшона, капусти, посіченої дрібнісінько, 

м’ясо а потом зажарки. І  сала жирного. Картошку 
варили, тоді діставали і м’яли її в капусту. А  зажар-
ки – трохи піджарювали цибулі, муки, сала і кидали 
все у капусту. Картоплю тушили – жаркоє, переклада-
ли із м’ясом і тушили в казанах. Тепер готують кисілі 
на свадьбу, а раньше готовили узвари. Сушені груші, 
яблука, сливи. Раньше миски були череп’яні. То в них 
і наливали узвар і накладали, шоб усі могли брать. Ки-
сіль молочний. Каша молочна рисова, пекли пиріжки, 
блинці закручували. Тоді так багато блюд не було, як 
тепер. Холодці варили, рибу жарили. На другий день 
кури, уху варили із риби цілий котьол. Пиріжки пе-
кли із сиром, яблуками, і потім із ряжанкою на свадьбі 
їли. Корови у всіх були. Тоді було все простіше. Біль-
ше уваги уділяли самій свадьбі, а не наїдкам, а тепер – 
більше наїдкам, а не тому, що на свадьбі. Тепер дуже 
багато різних салатів готовлять. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай готують у суботу. Запро-
шують жінок, які вміють це робити. І піч протопити, 
і коровай спекти. І вимісити, вчинити як все, от таких 
запрошують. Не було такого, щоб запрошували жінок 
тільки тих, які гарно живуть у шлюбі, а саме тих, які 
були гарними господинями і вміли гарно пекти з тіс-
та. Вона, така жінка, могла бути навіть вдова. Коро-
вай прикрашали голубками, квіточками, шишечками. 
Традиції підошву віддавати музикам не було. Ще як 
моя бабуся була жива, то коли пекли коровай, могли 
її голову в печі в сажу замазати. Як шишки попекли, 
то я пам’ятаю, як у нас діжу на руках носили. В діжу 
ставляли бутилку, і тоді об сволок ударяли тею діжею. 
Крім короваю, у нас пекли лежень. Його пекли у мо-
лодого. Коровай у нас пекли таким чином: на вигляд, 
як хлібина, кругом оброблявся вінчиком з порізаного 
тіста, а посередині – шишка. А лежень – продовгувата 
хлібина. Один поясочок без нічого клали, а другий по-
ясочок із зубчиками клали. І так весь його обкладали. 
Один поясочок із зубчиками, а другий без нічого. Ле-
жень лежав у молодого на столі і потім його розріза-
ли і роздавали людям. У молодої ще пекли прозірний 
калач. Вона схилялася на нього, коли приходив до неї 
молодий і забирала його з собою до молодого. У нас 
називався саме «прозірний калач», а не «бивень», як 
ми знаємо у іншій частині України називають його. 
Пекли у нас до весілля і обов’язково шишки.

ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН

с. Вереміївка
Записали Г. Бондаренко, С. Маховська та М. Бех  

у липні 2013 р. у с. Вереміївка  
Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.  
від Бугай Ганни Григорівни, 1941 р. н.,  

Савченко (Боздуган) Олександри Олексіївни, 1932 р. н.,  
родом із с. Жовнине Чорнобаївського р-ну,  

Вахній Ганни Антонівни, 1946 р. н.,  
Проскурак (Стадник) Катерини Василівни, 1960 р. н.,  

Переузник (Дібрівної) Олександри Григорівни, 1933 р. н., 
Переузнік Марії Євдокимівни, 1938 р. н., 

та Комишан Ганни Григорівни, 1929 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Чи 
варили кутю?] Обязательно. І узвар. Кутя тепер – рис, 
а тоді ж була – ячмінь. Піджарювали його, і ото мені 
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наказаніє, як підросла уже, стовкти ж. Ножна [ступа], 
така величенька, з таким тим, шоб отак же ж на його 
обпираться і отож товкти. А то ножна була у дядька. 
[Чи готували кутю з пшеничної крупи?] Робили з пше-
ниці, ну вона не смачна, як кутя із ячменю. [...] На по-
куті [ставили кутю]. Я і тепер ставляю на покуті і сіно 
як підстелаю. Вершечок тії куті, де вона присохне, то 
несли курям вранці. [Що ще готували на Святвечір?] 
Кутю обязательно, і  мак, і  пироги, і  холодці. Це вже 
на Різдво. Холодець уже ж на другий день, на Різдво, 
а тоді [на Святвечір] пісні страви. Тоді ж піст був, то 
знаєте, шо пісні, які хоч, і пироги можна з усим, і з ква-
солею, це пісне, і з капустою, з картошкою, і з кропом, 
там багато. Картошки трохи добавляли [до кропу]. І з 
маком та квасолею добрі. Сир – це вже скоромне щи-
талося. На Святвечір носили вечерю. Більш своїм но-
сили. Пироги носили всякі. Я знаю, шо шось тоді кон-
фет не дуже було, це дуже рідкість, то мінялись пиро-
гами. [...] [Чим заправляли кутю?] Оце ж мак мняли 
і сахар у кутю. Оце в нас таку кутю робили. У нас не 
було звичаю узвар [варити], а  то мак мняли, у  кутю 
кидали, наливали кутю оце тим солодким. А  вузвар 
був само собою. У нас на низу груш таких там, дички. 
А як стали ж ми на степу жить – сушим. Та й яблука 
сушим. [Скільки страв готували на Святий вечір?] Та 
раньше ж їх готували дванадцять, а  як я тепер сама 
живу, то я його і не готовлю. Пиріжки пекли і кутю 
варили, і вузвар варили, і капусту пісну варили. Вуз-
вар – це груші, там яблука варили, а тиєю юшкою по-
ливали і їли. [Скільки разів варили кутю?] Двічі. Пер-
ший раз, як сідають вечерять [на Святвечір], а другий 
раз, як Голодна кутя – Крещеніє. [Хто заносив кутю в 
хату?] Жінка, ніхто не заносив, жінка сипали і давала 
їсти сімні своїй. [Що, крім куті, заносили в хату?] Тіки 
капусту заносили пісну, туди не можна нічого кидать: 
ні сала, ні мняса, а пісна капуста з олійкою, ото помас-
тили олійкою і оце таке їли. [...] На другий день к Різд-
ву варять уже ж, шоб капуста була з мнясцем. Якшо 
молоко є – кашу молочну варять, оце пшоняну, кисіль 
варять, оце таке варять, в кого шо було. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ У по-
неділок, як починалася Масляна, жиляники пекли, 
з житнього борошна, такі оладочки. [...] То, було, мати 
каже, шо печуть «хрести» на Середохрестя і як їдуть 
сіять, то кладуть того «хреста». Оце ж як починають 
сіять, то печуть «хрест», то везуть. Пройде полови-
на посту, то сім неділь, а то три з половиною, воно в 
середу попадає те Середохрестя. Раньше пекли, це ж 
тоді вірували. Тоді ж церкви були. Як стала совєцька 
власть, то стало, як нічого не було, ні пасок ніби не 
пекли, нічого не пекли. Мати моя пекла.  [...] [Сорок 
святих] празнували. Я знаю, це воно двацять другого 
березня. Вареники варили і пекли сорок «жайворон-
ків», бо уже виглядать птичьок. Пшеничні.  [...] [Чи 
робили ковбасу на Великдень?] Навесні ж не різали 
другого поросяти, а  оце ж як зімою заріжуть, то за-
ливали. Не різали [до  Великодня], бо мало їх, тоді в 
основному корова була годувальниця. А  ото ж за-
ллють ту ковбасу смальцем, вона збережеться, аякже. 
Смальцю в макітру, вона така полив’яна, зразу смаль-
цю наллють, він же гаряченький, а тоді ковбасу, тоді 
зверху смальцю. Він тоді, знаєте, який – задубне, і ото 
вона зберігається, а тоді під Паску та ковбаска ж. [Як 
Ви печете паски?] На молоці. Маргарин, молоко, яїч-

ка, дріжджі, шось там таке ж, ваніль. [Чи фарбували 
яйця на Великдень?] Фарбували. Були краски раньше, 
то купиш краску та пофарбуєш. Фарбуєш у червоне. 
А то було в цибулинні, як того немає, шоб ти купив. 
То п’ять год краситимеш тим порошком. У цибулинні 
які темніші, які світліші. [...] Поки були здорові, та ми 
кажний год різали порося велике. Зарізали, начини-
ли ковбас, поїли на Різдво та перед Новим годом, а ті 
залили в каструлю. На Великдень одтопили, витягли 
ковбасу, сала тамочки, паски напекли, понесли, посвя-
тили крашанки, пиріжка там.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Празнують [Петра і Павла]. Пекли раньше ман-
дрики, тепер «сирники» кажуть. Пекли обязатєльно із 
сира. Да, на Петра, бо було каже мати: «Оце вже зо-
зуля перестане кувать, бо мандриком удавиця». [На 
Маковія] обязатєльно маківники пекли, бо це ж нази-
вався «Спас маковий». На Маковія робили коржі і мак 
окропом заливали, терли. Це ж він маковий і медовий, 
із медом, канєшно, непогане діло. [...] Мак як посієш у 
городі та як помнеш, то воно білий, пахущий. Оце ж на 
Маковія, на Спаса печуть коржі. Там чи сахар, чи меду 
куплять, то з медом, то його не можна не їсти. А тепер 
таке. Його біленького того немає і запаху немає. 

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Положено тричі їсти – снідали, 
обідали і вечеряли. А як підеш на роботу у колгосп, 
то там коли придеця раз їсти, бо не було коли, норми. 
[Що їли на сніданок?] Та шо в кого було, суп чи га-
лушки варили. На обід – борщ, каша крута, молочком 
помастять, якшо є, а нема молочка, то цибулинку зжа-
рять на олійкі та помастять, та їдять. Так само вечеря. 
Оце так їли, не було ні катлєт, не було м’ясини.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Які страви готували на що-
день раніше?] Борщ  – це законно. Як є м’ясо, то з 
м’ясом, як нема, то так. Аякже. Шоб з квасолєю, з бу-
ряком об’язатєльно було. Це зімою вже, а восени, як є 
капуста свіжа, то з капустою, буряка й квасолі мало. 
А тоді ж уже, знаєте, капуста довго не зберігається, та 
в діжках уже, і свіжої нема, то ото буряк і квасоля. Це 
законно. Такий борщ же. Восени ж із помідорами і зі-
мою можна з помидорами, бо свіжих нема, то кваше-
ні, а  навесні вже то буряковий квас. А  тоді вже під 
літо, тоді сирівець можна ше. Хлібний квас, «сирі-
вець» звався. [Чи затовкували борщ часником і са-
лом?] Об’язательно! [...] Літом готували: помидори, 
капуста, картошка, морквина, а зімою готували: буряк 
основний був, капусти мало кидали, і  хто любив її, 
а хто й не любив купусту туди в борщ. Картопля, бу-
ряк – основне, і морква. Як квасоля була, то й квасолю 
кидали. Додаємо в борщ [помідори], ну ми зімою ква-
сили буряк і помидори, помидори до Різдва коли хва-
та, а коли й не хвата, то сам буряк був. А сечас конєш-
но з помидорами із свіжими хароший борщ, можна 
їсти. Усякий [буряк] квасили: і  червоний, і  білий, 
і мішва – і той, і той. Все у бочці було, не було у бути-
лях. В одній бочці. І можна в тій бочці, як нужна була 
друга бочка нам на шось, то ми висипаєм помидори, 
якшо не доїли, висипаєм туда і кидаєм капусту голо-
вки, тіки ріжемо отако-во навхрест, шоб вона не роз-
падалася, а  шоб вона там була. Тоді все було по-
іначому, а тепер цього не роблять. [Чи зараз квасять 
буряк на борщ?] Тоже в баночку. [Яку капусту раніше 
додавали в борщ?] Можна і квашену, можна й свіжу, 
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куплять, то з медом, то його не можна не їсти. А тепер Екуплять, то з медом, то його не можна не їсти. А тепер 
таке. Його біленького того немає і запаху немає.Етаке. Його біленького того немає і запаху немає.

 ХАР Е ХАРЧ ЕЧУВАЕУВАННЕННЯЕЯ ПоЕПоложено тричі їсти – снідали, Еложено тричі їсти – снідали, 
обідали і вечеряли. А як підеш на роботу у колгосп, Еобідали і вечеряли. А як підеш на роботу у колгосп, 
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[Що їли на сніданок?] Та шо в кого було, суп чи гаЕ[Що їли на сніданок?] Та шо в кого було, суп чи га
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яка є, таку можна й кидать, хто як любив, те любить 
так, а те – по-іначому. [Чи засмажували борщ?] Була 
така колганка дерев’яна, туди кришили сало, цибулю і 
товкли, і тоді вже перед тим, шо вже готовий він, тоді 
зверху поклали, і  він смачний. [Заправляли] салом, 
а зажарювать – це рідко. Ми так робили. Хто як любе, 
ну дужче оце затовкували, а через шо – а через те, шо 
мало сала було, ото економили, шоб воно на довше 
було, ото затовкували, а не зажарювали. [Чи готували 
борщ із щавлю?] Було щавель рвемо, так у борщ кида-
ли. І буряк, і щавель, оце таке, а шоб оддєльно – ні. Та 
й кидали ж і кропиву, якшо ш нема чого такого вки-
нуть, то аби шоб дужче загусло в том горшку. [Чи під-
бивали борщ яйцем?] Може, в кого і було, ну в нас не 
було, через те шо бедность була, сильно бедность була, 
яйце все йшло в державу. [А  зараз?] Та може  й, ро-
блять люди, хто як хоче, так і робить, хоче – хай кидає, 
хоче – не кидає. [...] У нас же і капусняк. З картоплєю. 
Як не розімліла, вона розтовкуєця, і заколочуєця нею 
капуста тоді. У нас же кажуть не «капусняк», у нас – 
«капуста». На обід на похоронах, на поминках – оце 
обов’язково [подають капусняк]. А раніше на весіллі 
капуста й картопля. Тоді сковорода не в моді була, це 
тіке шо зжарить яєшню чі рибу, а ото салотовка, вона 
досі стоїть, можу показать. І ото сало, цибуля. То тепер 
воно чьось молодьожі страшне, сало, як десь поба-
чать, попливе, а тоді ото не затовкували, не зажарюва-
ли. І ото як уже така юшка, шо так, мол, треба, шоб 
густіше, ото так борошном мати потрусе, ложкою за-
той, не зажарювали борщ. Ото так варили. Обов’язково 
кашу. Не для засмажки, а так, шоб хліба менше, знає-
те, раньше хліба не дуже багато було. На неділю це за-
конно капуста, на любу, тільки неділя, на любі свята і 
як якийсь празник, то це капуста, чьось воно так щи-
талося. Перша [страва], варена, ото картошку у неї, 
штук нєсколько картошин, тоді розтовкують. Капуста 
і топтанка до капусти, я ото помню. Топтанку зажарю-
вали, цибуля і  там чи олія, і  ото така сковорода за-
вбільшки, ну, воно ж сім’я. І ото такою горкою та топ-
танка, і в печі зверху, така ж красіва зробиться. [...] Як 
оце хтось продає десь, то куплять там мисочку борош-
на та й зварять галушок гречаних, а то і пшенишні ж 
було. Як посіємо трохи жита, трохи пшениці, то й 
пшенишні галушки варили. Бо тоді ж шо ж, тоді м’яса 
такого не було. [...] Спечу сковорідку кропників, ско-
вороду пиріжки. [Що таке «кропники»?] Це із тіста, 
а тоді кропом солоним його перестелю та олійкою під-
мастю, та так і складу. Та тоді на сковорідку, воно піді-
йде і таке солоненьке. У мене сусідка дуже любе, було 
їй дам кропників. [Чи готують затірку?] Робили, тепер 
не роблять. Тепер і кандьору не варим. А  кандьор  – 
із  пшона. Кандьор варили, називався «куліш», «кан-
дьор». Тепер не знають, яка і кваша. А кваша ось як. 
Тепер хто зваре, хто не зваре. Тепер трудно варить, то 
ж в печі в горшку. То борошно та вода. Житного тре-
ба, гречаного, потрошечку, треба перевірять. Тоді ото 
запариш. Ти понімаєш, яка ото запарка. То запариш, 
а тоді у піч. Вона там кипить, тоді вкинеш чи яблучок 
сушених, чи обрикоси, чи ягідок, шоб воно там було. 
Воно тоді не бубнявіє, пахтить, бо ото ж як хліб печец-
ця, аж пахтить. То називаєцця «кваша».  [...] Ось ця 
жінка було роби, ше й в колгосп вона каструлю нава-
рює кваші, а я ніколи не варила, а  їсти було піду, то 
вона в баночку наллє, то я нап’юсь її. Борошно греча-
не, житне і буряк сахарний. Буряк закипить, запаре і 

тоді розводи, і вишні кида, шоб вона була якась така 
не блєдна. Варить [цукровий буряк] і тоді запарює, 
юшкою тиєю, борошно гречане і житнє, більш неяко-
го, тіки таке, і на простий помел не на вальці, а на кам-
ні, так як поросяті мелем. [Щоб крупне було?] Да-да, 
бо так буде воно слизьке і несмачне. Запарює [крупу], 
а  тоді шоб вона вкисала, шоб вона ж якогось смаку 
набиралася, вона куштує і тоді вари, як вона кисло-
сладка. [...] Галушки варили і пшеничні. Коржем роз-
колотиш, замісиш ложкою. Тоді соди даже не було. Без 
соди так заколотив, посолив. Розколотив корж, тоді 
вода кипить, а ти отак рвеш. Це називаюцця «галуш-
ки». Гречані в миску, ложкою вибираєш і в те, вода ки-
пить. А  це просто рвали коржем. Це галушки пше-
нишні були. Якби пшенишні – це золото. То я «ліпни-
ки» кажу. Просто кружалками ріжу кабачата. Ото ж 
натерла, туди борошна, підсолила і на сковороду на-
клала, оце напекла такі. [Чи готували супи?] Готували. 
Супи – вода, картошка і оце ж чи сало, чи шо там по-
мастить, чи, може, коли і того нема, шо й сала. Вода і 
картошка. Рідко коли локшину туди ше укинуть, шоб 
густіше було. Ну всяк люди робили. [...] Юшку варили 
люди з риби, це рибалки, а ми тіки чули, а варить – не 
варили. Юшка – риба, вода, цибулина і кусочок сала 
одріже, шоб пахло, туди вкидають. Та коли крупу ки-
дають, ну рідко. [Юшка –] це рибна. Рибалки ловили 
рибу, то й варили добру юшку, а ми тіки слухали, шо 
вони варять, а їсти – не їли. [...] Було всяке, як карто-
шки мало, то й замісить та тіста туди вкине – «галуш-
ки» казали. Ложкою забовта, ложкою і вкине, ну і за-
кіпіло, і  їж. Було ж і розкачували [тісто]. Як зуміли, 
так і робили. Коли рвали, коли різали, коли прижарю-
вали, всяк було. [Чи вирощували у вас гречку?] Виро-
щували, ну чого її мало вирощували, я не знаю. І шоб 
оце давали в колгоспі там чи по десять, чи по двацять 
килограм, цього не давали. [Які страви готували із 
гречки?] Кашу варили, в  кого ж була каша [гречана 
крупа], водички наллє, вода кипить, зерно те вкине, 
закіпіло та ше швидко, враз і каша готова. Галушки ж 
варили з гречаного борошна. Як було борошно, зако-
лотить ложкою і ложкою кида у водичку, і  галушки 
були. [...] Варили кукурудзу й варять і сечас, води на-
ллють, начистять, наварили і їли, як зуби добрі. [З ку-
курудзяного борошна] оладки пекли. Оце таке, куку-
руза не пропадала, нешо не пропадало, а тепер люди 
годують усе худобу, як у людей худоба є. [Які ще каші 
варили?] Пшоняну, рисову, це аж отут уже, як ми пе-
реселилися на степ, а  тоді ми рису того не бачили, 
який він, тепер вже варять і гречану, і ячменну. З пше-
ниці варять, як подеруть же ж на крупи. Пшоняна 
була каша. Густа каша, і ото було молоко, помастили 
молоком, нема молока, ну шо, за олійкою або шо  ж. 
[Чи варили молочну рідку кашу?] Да-да, то така була. 
Рідке  – це ґандюр. Рідка каша. Та казали і «куліш». 
Одно і то саме. [...] [Як роблять голубці?] Рис варять, 
м’ясце, закутують у листок капустяний і всьо, і скла-
дають, і воно тушиця. Можна і виноградний, ну а ка-
пустяний мені смачніший. Хто як любить. [Голубці 
готували тільки з рисової крупи?] Можна і ячменну 
крупу, ну побольше рис. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Мололи [кукурудзу на борошно], 
я помню ж уже, в сорок сьомому годі [1947 р.] напече 
мати, ото ж трошки було, бєдно було. Було ж такі ті 
наробе. Воно ж тоді мій год у перший клас уже ішли, 
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вбільшки, ну, воно ж сім’я. І ото такою горкою та топ
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вбільшки, ну, воно ж сім’я. І ото такою горкою та топ
танка, і в печі зверху, така ж красіва зробиться. [...] Як Ітанка, і в печі зверху, така ж красіва зробиться. [...] Як 
оце хтось продає десь, то куплять там мисочку борошІоце хтось продає десь, то куплять там мисочку борош
на та й зварять галушок гречаних, а то і пшенишні ж Іна та й зварять галушок гречаних, а то і пшенишні ж 
було. Як посіємо трохи жита, трохи пшениці, то й Ібуло. Як посіємо трохи жита, трохи пшениці, то й 
пшенишні галушки варили. Бо тоді ж шо ж, тоді м’яса Іпшенишні галушки варили. Бо тоді ж шо ж, тоді м’яса 
такого не було. [...] Спечу сковорідку кропникіІтакого не було. [...] Спечу сковорідку кропникі
вороду пиріжки. [Що таке «кропникиІвороду пиріжки. [Що таке «кропникиІвороду пиріжки. [Що таке «кропникивороду пиріжки. [Що таке «кропникиІвороду пиріжки. [Що таке «кропникивороду пиріжки. [Що таке «кропники»?] Це із тіста, І»?] Це із тіста, 
а тоді кропом солоним його перестелю та олійкою підІа тоді кропом солоним його перестелю та олійкою під
мастю, та так і складу. Та тоді на сковорідку, воно підіІмастю, та так і складу. Та тоді на сковорідку, воно піді

М
кашу. Не для засмажки, а так, шоб хліба менше, знає

М
кашу. Не для засмажки, а так, шоб хліба менше, знає
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конно капуста, на любу, тільки неділя, на любі свята і 
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штук нєсколько картошин, тоді розтовкують. Капуста 
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штук нєсколько картошин, тоді розтовкують. Капуста 
і топтанка до капусти, я ото помню. Топтанку зажарюМі топтанка до капусти, я ото помню. Топтанку зажарю-М-
вали, цибуля і  там чи олія, і  ото така сковорода заМвали, цибуля і  там чи олія, і  ото така сковорода за-М-
вбільшки, ну, воно ж сім’я. І ото такою горкою та топМвбільшки, ну, воно ж сім’я. І ото такою горкою та топ-М-
танка, і в печі зверху, така ж красіва зробиться. [...] Як Мтанка, і в печі зверху, така ж красіва зробиться. [...] Як 
оце хтось продає десь, то куплять там мисочку борошМоце хтось продає десь, то куплять там мисочку борош-М-
на та й зварять галушок гречаних, а то і пшенишні ж Мна та й зварять галушок гречаних, а то і пшенишні ж 
було. Як посіємо трохи жита, трохи пшениці, то й Мбуло. Як посіємо трохи жита, трохи пшениці, то й 
пшенишні галушки варили. Бо тоді ж шо ж, тоді м’яса Мпшенишні галушки варили. Бо тоді ж шо ж, тоді м’яса 
такого не було. [...] Спечу сковорідку кропникіМтакого не було. [...] Спечу сковорідку кропникі

килограм, цього не давали. [Які страви готували із 
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килограм, цього не давали. [Які страви готували із 
гречки?] Кашу варили, в  кого ж була каша [гречана Мгречки?] Кашу варили, в  кого ж була каша [гречана 
крупа], водички наллє, вода кипить, зерно те вкине, Мкрупа], водички наллє, вода кипить, зерно те вкине, 

Фли. І ото як уже така юшка, шо так, мол, треба, шоб Фли. І ото як уже така юшка, шо так, мол, треба, шоб 
густіше, ото так борошном мати потрусе, ложкою за Фгустіше, ото так борошном мати потрусе, ложкою за- Ф-
той, не зажарювали борщ. Ото так варили. Обов’язково Фтой, не зажарювали борщ. Ото так варили. Обов’язково 
кашу. Не для засмажки, а так, шоб хліба менше, знає Фкашу. Не для засмажки, а так, шоб хліба менше, знає- Ф-
те, раньше хліба не дуже багато було. На неділю це за Фте, раньше хліба не дуже багато було. На неділю це за Ф
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дають, ну рідко. [Юшка –] це рибна. Рибалки ловили 
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дають, ну рідко. [Юшка –] це рибна. Рибалки ловили 
рибу, то й варили добру юшку, а ми тіки слухали, шо 
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рибу, то й варили добру юшку, а ми тіки слухали, шо 
вони варять, а їсти – не їли. [...] Було всяке, як картоФвони варять, а їсти – не їли. [...] Було всяке, як карто
шки мало, то й замісить та тіста туди вкине – «галушФшки мало, то й замісить та тіста туди вкине – «галуш
ки» казали. Ложкою забовта, ложкою і вкине, ну і заФки» казали. Ложкою забовта, ложкою і вкине, ну і за
кіпіло, і  їж. Було ж і розкачували [тісто]. Як зуміли, Фкіпіло, і  їж. Було ж і розкачували [тісто]. Як зуміли, 
так і робили. Коли рвали, коли різали, коли прижарюФтак і робили. Коли рвали, коли різали, коли прижарю
вали, всяк було. [Чи вирощували у вас гречку?] ВироФвали, всяк було. [Чи вирощували у вас гречку?] Виро
щували, ну чого її мало вирощували, я не знаю. І шоб Фщували, ну чого її мало вирощували, я не знаю. І шоб Фоце давали в колгоспі там чи по десять, чи по двацять Фоце давали в колгоспі там чи по десять, чи по двацять 
килограм, цього не давали. [Які страви готували із Фкилограм, цього не давали. [Які страви готували із 
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клала, оце напекла такі. [Чи готували супи?] Готували. 
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клала, оце напекла такі. [Чи готували супи?] Готували. 
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Супи – вода, картошка і оце ж чи сало, чи шо там по
мастить, чи, може, коли і того нема, шо й сала. Вода і 
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мастить, чи, може, коли і того нема, шо й сала. Вода і 
картошка. Рідко коли локшину туди ше укинуть, шоб Екартошка. Рідко коли локшину туди ше укинуть, шоб 
густіше було. Ну всяк люди робили. [...] Юшку варили Егустіше було. Ну всяк люди робили. [...] Юшку варили 
люди з риби, це рибалки, а ми тіки чули, а варить – не Елюди з риби, це рибалки, а ми тіки чули, а варить – не 
варили. Юшка – риба, вода, цибулина і кусочок сала Еварили. Юшка – риба, вода, цибулина і кусочок сала 
одріже, шоб пахло, туди вкидають. Та коли крупу киЕодріже, шоб пахло, туди вкидають. Та коли крупу ки
дають, ну рідко. [Юшка –] це рибна. Рибалки ловили Едають, ну рідко. [Юшка –] це рибна. Рибалки ловили 
рибу, то й варили добру юшку, а ми тіки слухали, шо Ерибу, то й варили добру юшку, а ми тіки слухали, шо 
вони варять, а їсти – не їли. [...] Було всяке, як картоЕвони варять, а їсти – не їли. [...] Було всяке, як карто
шки мало, то й замісить та тіста туди вкине – «галушЕшки мало, то й замісить та тіста туди вкине – «галуш
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на початку сорок восьмого [1948  р.]. В  якийсь лис-
ток мати замота, в  карман чі в торбу, торба ж через 
то й була. Поки дійду, все розкришеться, кукурудзя-
не. Ото я помню. А  так не пекли, так молодую [ку-
курудзу] – баранці жарили. [Що таке «баранці»?] Як 
молода кукуруза, так її варять, а то якийсь воно, ви-
дно, спеціальний, шо лускалася. То «баранці» звали. 
І  вони тоді гарні, та і в зуби, то хрумтіли гарно.  [...] 
Капуста була шаткована, була і січена. Буряки на зіму 
начищали діжку, на борщ квасили буряки. Тоді оцих 
столових якось мало було, а вони всякі ж такі, і чер-
воненькі із такими смужечками, рябенькі, то сахарні 
були. Із сахарних гнали горілку. І помідори ж, і яблука 
квасили – антоновку і снєжний кальвін. Варення і тоді 
ще варили, а отакі бутилі, наливка із ягід, у нас слива 
«угорка» звалася, вродили, та жара вбила. Он у мене 
лежить покотом. І тоді так гарно зімою, ми угорки ж 
їмо, а мужики наливку [п’ють]. [Чи виймали кісточ-
ки із слив, коли робили наливку?] Як хто виймав, як 
хто  – ні. З  кісточками, канєшно, довго не можна, це 
ми знали. [...] Солили і зелені помідори. Морква була, 
тіки морква так лежала, у нас так лежало. Гречки бага-
то тоді сіяли. Сіяли і господарі, і колгосп. [...] Нечасто 
кололи [свиней]. [Чи зберігали м’ясо й сало?] Розтягу-
вали трошки, складуть у мішечок, та це шоб стареньке 
було, потрішечку затовкують борщ. Так не їли сало, як 
тепер їмо, шо саме сало скрізь та м’ясо, а тоді ж воно 
тяглося. А м’ясо, воно ж солилося, так вішалось на го-
рищі, поки морози, а тоді ж уже солилося отам. Соли-
ли, такі були казани, тоді нержавєйки не той, а лужені, 
шо так він товстий, і таке ж воно, як емальована ка-
струля, там усередині такі були на м’ясо. Його до літа 
не хватало. Літом ото, може, півня або курку [різа-
ли]. А  зімою, конєшно, розкошніше було, бо порося 
зарізали, Святки, гарно гуляли Святки Різдвяні.  [...] 
[Із  чого робили олію?] Били конопляну і з гарбузів. 
І  конопляна, і  з гарбузів зеленкувата. З  рижію вона 
така темна. З  сояшника, конєшно  ж.  [...] [Що збері-
гали на горищі?] Пшінку [кукурудзу]. У  нас не було 
саме построєно сарайчик. Вже я послє, в сємсят п’ятім 
годі [1975 р.] построїла. Було вишень насипем. А то ж 
пшінку на горище. Соняшник там у мене стоїть. Як паї 
стали получать, я ж його то там на горище. То таке. Ми 
і пшеницю витягали. [...] [Чи був у Вас сад?] Не було, 
сама бузина. Не було через те, шо водою підходила 
земля і випарювалась, і дерево пропадало, а бузина не 
боялася нічого, ото росте. [Що робили з ягід бузини?] 
Якшо грушка десь найдеця, або купиш мішечок той та 
висушиш, тоді ото робили – зокрасювали ту юшечку, 
груш навариш і всипеш туди отих ягідок, та юшка така 
вона із бузини. Оце так ми робили, оце так ми жили. 
[Зараз] є садок, оце він нікому не нужен, обрикос ле-
жить тьма-тьмуща, то виносим у гний, бо нікому воно 
не нужне, а  тоді якби хоч обрикосину людина поку-
штувала, тоді не було, а під горою, де під горою люди 
жили, там садки були, там люди були багаті, і все в їх 
було. [Ви раніше жили на низу?] На низу жили у боло-
тах, де кусочок такий, шо можна хату зробить, ото там 
робили, а там болото, як вода горова, затопило, і нема 
нічого. [Як зараз зберігають фрукти на зиму?] Як хо-
тять, люди закатують, а я як закатаного з’їм, жога так 
пече, шо не видержую, то я сушу. Сушать люди сушку. 
Усе – і яблука, і  груши, і вишні, – шо є, те й сушать. 
Винограду не сушили. [З винограду робили] вино. [Як 
раніше зберігали овочі: огірки, капусту?] Солили в 

діжках, такі діжки, капусту туди, шаткували не шат-
ківницею, бо не було тиє шатківници, ножами шатку-
вали, складали. Огірки тоже в діжку, помидори тоже в 
діжку, оддєльно все було. Їли цілу зіму, і хароше було, 
і  люди здоровіші були.  [...] Зберігали свіжу капусту, 
тіки прикопували: траншею викопають, а  тоді скла-
дають, тоді вкривають соломою, отака товщина, а тоді 
землею, і до весни вона лежить, а там навесні одгрі-
бають оте все, перечищають і у ямку таку складають, 
беруть і їдять. [Як зберігали картоплю?] Зберігали у 
ямці тоже, в ямку влазимо, така лядочка, ото туди дра-
бину поставиш, візьмеш, стіки тобі треба, там відер 
двоє чи троє, оп’ять закрив, поїв та оп’ять лізеш. Яма, 
ну погріба  – знаєш, сечас підвал он який, а  то ж не 
було з чого робит, земляне воно все було – хто більшу 
викопав, хто менчу ямку ту викопає, як у кого сімня 
позволяла. Просто яма. Коли обвалюєця, а коли –ні. 
Усяк було. [Де зберігали цибулю й часник?] Цибуля – 
це на горіщи все, там воно зберігалося, укривали  – 
коло лежачка. Лежачок, а це де димарь іде, де оце таке 
складаєця, ото тепленьке, і воно зберігаєця, не мерзне 
зімою. Лежак, і воно складаєця із цегли, і коло цегли 
тоді обмазуєця, шоб вже ж дим туди не проходив, бо 
тоді ж не було цього шиферу, а  соломою укривали 
хату, тоді солома, очерет – таке вкривали. 

ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ [Чи варили у вас 
молочну кашу?] Отаку пшоняну круту, а молошну, то 
це окремо. А хоч локшину молочну, як доїлась [коро-
ва], а як не доїлась, то тоді перед тим, шо не доїться, 
у діжечку сир складають на Масляну, на передвесняне 
ото. Масло ото наколотять та у легкому росолі десь чі 
в макітрі. [Чи робили ряжанку?] Об’язательно. У нас 
називалося: як хто – «ряжанка», як хто – «сметана», 
«простоквашею» – це рідко хто називав. У печі, у гле-
чіках же ж парили, таке воно ж червоне, і такі шкурки 
зверху, а  тоді ото ж вершечок туда  ж, хароше, а  як 
трохи рідкувате, то ще й сиру добавлять, шоб густіше. 
Розтирають його з сметаною, ото з отим, вершком, ото 
була ряжанка. [Як зберігали раніше молоко, щоб воно 
не прокисало?] Воно не прокисало, бо сімні великі, 
сімня в нас велика була, то не прокисало нішо – і не 
було ні холодільніків, не було оцих підвалів, ямка ви-
копана картошка там, кваснина. [Чи робили з моло-
ка?] Робили сир і сметану, в кого менче сімні, а в кого 
більше, то не було нічого. Як сир роблять? Скисне, оце 
застоїця молочко, тоді взяли поставили його у піч в 
горшках, і сир є. А потом же ж одціжують, здавлюють 
його і вареник роблять чи піріжок, чи шо. Сировотка 
була, тоді не знали, шоб у хліб лить, тепер без сиро-
вотки вареника не замісиш – Боже сохрани, тіки сиро-
вотка, а тоді якшо сировотка є – по чашці налили, ви-
пили, і нема. [Як робили сметану?] Молоко стоплять, 
сметанку, туди вершок укинули, воно застоялось, 
і сметана. [Зверху збирали?] Да-да. Інше на сир ішло. 
[Як робили масло?] А масло ж, як молока багато було, 
то вершок зливали, ставляли у піч, воно там стопиця, 
тоді колотили, і масло. [Як називали рідину, що зали-
шалася після того, як сколотять масло?] «Сколотина». 
Пили ж, скільки там його. Ой, тяжке життя було. [...] 
[Чи тримали свиней?] Тримали  ж, тіки небагато  – 
двоє – це на сім’ї, як їх десять душ, двоє поросяток, 
і які ж вони, яке було – таке й зарізали. [Коли різали 
свиней?] Коли пришлося. Люди ріжуть к Різдву, люди 
ріжуть к Великодню, а ми різали, коли нема, шоб гра-
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гали на горищі?] Пшінку [кукурудзу]. У  нас не було 
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гали на горищі?] Пшінку [кукурудзу]. У  нас не було 
саме построєно сарайчик. Вже я послє, в сємсят п’ятім Ісаме построєно сарайчик. Вже я послє, в сємсят п’ятім 
годі [1975 р.] построїла. Було вишень насипем. А то ж Ігоді [1975 р.] построїла. Було вишень насипем. А то ж 
пшінку на горище. Соняшник там у мене стоїть. Як паї Іпшінку на горище. Соняшник там у мене стоїть. Як паї 
стали получать, я ж його то там на горище. То таке. Ми Істали получать, я ж його то там на горище. То таке. Ми 
і пшеницю витягали. [...] [Чи був у Вас сад?] Не було, Іі пшеницю витягали. [...] [Чи був у Вас сад?] Не було, 
сама бузина. Не було через те, шо водою підходила Ісама бузина. Не було через те, шо водою підходила 
земля і випарювалась, і дерево пропадало, а бузина не Іземля і випарювалась, і дерево пропадало, а бузина не 
боялася нічого, ото росте. [Що робили з ягід бузини?] Ібоялася нічого, ото росте. [Що робили з ягід бузини?] 
Якшо грушка десь найдеця, або купиш мішечок той та ІЯкшо грушка десь найдеця, або купиш мішечок той та 
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струля, там усередині такі були на м’ясо. Його до літа 
не хватало. Літом ото, може, півня або курку [різа
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ли]. А  зімою, конєшно, розкошніше було, бо порося 
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ли]. А  зімою, конєшно, розкошніше було, бо порося 
зарізали, Святки, гарно гуляли Святки Різдвяні.  [...] 
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зарізали, Святки, гарно гуляли Святки Різдвяні.  [...] 
[Із  чого робили олію?] Били конопляну і з гарбузів. 
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[Із  чого робили олію?] Били конопляну і з гарбузів. 
І  конопляна, і  з гарбузів зеленкувата. З  рижію вона МІ  конопляна, і  з гарбузів зеленкувата. З  рижію вона 
така темна. З  сояшника, конєшно  ж.  [...] [Що зберіМтака темна. З  сояшника, конєшно  ж.  [...] [Що збері-М-
гали на горищі?] Пшінку [кукурудзу]. У  нас не було Мгали на горищі?] Пшінку [кукурудзу]. У  нас не було 
саме построєно сарайчик. Вже я послє, в сємсят п’ятім Мсаме построєно сарайчик. Вже я послє, в сємсят п’ятім 
годі [1975 р.] построїла. Було вишень насипем. А то ж Мгоді [1975 р.] построїла. Було вишень насипем. А то ж 
пшінку на горище. Соняшник там у мене стоїть. Як паї Мпшінку на горище. Соняшник там у мене стоїть. Як паї 
стали получать, я ж його то там на горище. То таке. Ми Мстали получать, я ж його то там на горище. То таке. Ми 
і пшеницю витягали. [...] [Чи був у Вас сад?] Не було, Мі пшеницю витягали. [...] [Чи був у Вас сад?] Не було, 
сама бузина. Не було через те, шо водою підходила Мсама бузина. Не було через те, шо водою підходила 
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було, потрішечку затовкують борщ. Так не їли сало, як 
тепер їмо, шо саме сало скрізь та м’ясо, а тоді ж воно 
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тепер їмо, шо саме сало скрізь та м’ясо, а тоді ж воно 
тяглося. А м’ясо, воно ж солилося, так вішалось на го Фтяглося. А м’ясо, воно ж солилося, так вішалось на го- Ф-
рищі, поки морози, а тоді ж уже солилося отам. Соли Фрищі, поки морози, а тоді ж уже солилося отам. Соли- Ф-
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шо так він товстий, і таке ж воно, як емальована ка Фшо так він товстий, і таке ж воно, як емальована ка- Ф-
струля, там усередині такі були на м’ясо. Його до літа Фструля, там усередині такі були на м’ясо. Його до літа 
не хватало. Літом ото, може, півня або курку [різа Фне хватало. Літом ото, може, півня або курку [різа- Ф-
ли]. А  зімою, конєшно, розкошніше було, бо порося Фли]. А  зімою, конєшно, розкошніше було, бо порося 
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тоді ж не було цього шиферу, а  соломою укривали 
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тоді ж не було цього шиферу, а  соломою укривали 
хату, тоді солома, очерет – таке вкривали. 
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хату, тоді солома, очерет – таке вкривали. 
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молочну кашу?] Отаку пшоняну круту, а молошну, то 
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миночка була укинуть у борщ, хоть салину. [Смалили 
чи здирали шкіру, коли різали свиню?] Чи смалили, 
чи драли, обдирали шкуру  – хто як любив, хто як 
умів, тоді різників не шукали, бо їм треба платить. 
Житньою соломою смалили, бо було жито, сіяли. [Як 
зберігали сало?] У ящики – посолять сало. І мнясо [со-
лили]. Чи в кострулю посолять, ніколи не солили їх 
у бутилі, не закатували, бо не було чого. Може, люди 
й каптили, може, люди шо і робили, ну ми нічого не 
робили, бо не було чого.  [...] Ковбаси гречані роби-
ли й такі робили. Так шо ж там робили – по кусочку 
попадає  – не почуєш, яке й воно. [Як робили греча-
ні ковбаси?] А туди наливали борошно і жир якийсь, 
перемішували, тоді наливали, варили, прожарювали 
і їли. В кишки наливали. [Що робили із кров’ю?] Тоді 
ранче кров тіки жарили, не наливали у кишки, а тепер 
же наливають. А тоді не наливали, ото пожарять його 
на жиркові. Тепер почали в кишки лить – «кров’янка» 
кажуть. Жир додають, кров та сіль. А мнясні [ковба-
си] – то мнясо різали, часник, сіль. Начиняли, жарили 
і їли. [Що робили зі шлунка свині?] Та ковбика ми – ні, 
було передеруть-передеруть, та помиємо, та поріжуть 
на кусочки на маненькі такі, да туди локшини накида-
ють, оце така добич. Ну я ж кажу, сімні як були малі, 
то все робили, а такі не робили. [Чи тримали курей, 
гусей, качок?] Та-а, мало, бо не було чим кормить. На 
крашанки здай, все ж здай. Здавали в державу – мня-
со, якшо нема мняса, платили гроші, та як же гроші, 
а їх нема, грошей. 

ХЛІБ Жито було, мололи ж, то пекли і хліб дома. Тоді ж 
купувать не купували, бо не було де купить. [...] Плита 
з полугрубком. Ми як жили з матер’ю, як я сама жила, 
то ми пекли хліб і пиріжки. Троє сажали у плиту хлі-
ба, у духовку дві сковорідки підобрано було. То вгорі 
духовка, а це вже в плиту. Вона там засована і желізом. 
Тоді витягаєм те желізо, формочки шоб помістились, 
і хороший хліб пекли. Напечем і їмо дві неділі. [Як на-
зиваються нижні дверцята?] Піддувайло, а то – пли-
та. Тіки так дивицця – не таке воно гарне, а оце для 
жизні воно удобне. Оце шоб хліб пекти. А то духовка. 
Оце учиню я, було, усе зроблю, замісю, і підійде, і тоді 
все в плиті наготовлене, підпалила. Воно прогоріло, 
ставляю пиріжки, а  хліб сходе. Поставила пиріжки, 
півчаса там регулірую, кладу, то пригнітю, то крутю 
його. [...] Діжа така була дерев’яна. В чавунці воду грі-
ли. Там кабиця. То нагріла, борошна всипала. Дрож-
жі ж – хміль заварила та одцідила, воно тоді гра. Тоді 
сходе воно, бачила, шо гра, місила ж кулаком. Чи воно 
одставало, то замісила. Тоді в печі натопила, давай ви-
роблять. [Як визначали, що піч уже напалена?] Висів-
ки сипнем. Оце як кочергою витягнеш, вусівочки туди 
кинув, а воно горить – трошки треба піддержать, бо 
засмалиця. Якшо вона тіки тліє, можна сажать, якшо 
вона пала[є]  – нельзя. А  черінь яка? Пісок та глина 
накладали. Не отака ж цегла була, а  був сирець. То 
самі робили той сирець. Та отак замісювали ногами, 
тоді викладаємо, воно сохне. То напекла хліба. А тих 
ліпеників, оті пшеняні пекли на воді. Такі ж добрі! 
Пиріжки пекли, хліб, то який там торт. Балабушки пе-
кли. Отак наробиш на сковороду. Не на жаровнях, на 
сковороді. Тоді отак, та вони і тепер роблять. «Часни-
чинниками» називають. Оце отак наріжу та часнику, 
помазала, тоді отак крутю. Зробила невеликий, а тоді 
коржем, підсунула. А тут таке м’якеньке і пахне час-

ником. «Балабушки» називаюцця. То пиріжки. [Із чим 
пекли пиріжки?] З чим прийшлось. То з капустою, то 
з  картоплею. Ще з таким пекли, як олію б’ють, там 
макуха. Оце макуху поб’єм і отаке, тоді на сковороді 
прижарюєм, і так як і з салом робили. Тоже сало то-
пиш, шо так, як смалець. [...] [Чи сіяли жито, пшени-
цю?] Сіяв колгосп, а люди не сіяли, бо не було. Жито 
сіяли і житний хліб пекли. Пекли обнаковенний, так 
як і сєчас у державі печуть. Дрожжі, борошно, вода – 
і пекли. Замішували так і пекли. [У який день пекли 
хліб?] В який придеця. Сімня велика. Коли надумав, 
тоді й печеця, бо шось сідать же ж їсти треба. Сами 
робили дрожжі, оце воно як прикісне трішки – при-
кисне, оце хміль кидають у ту воду, а тоді вусівочки, 
шо борошно те одсієця, вусівочки затер і ото тим під-
німав вгору. Висівку, і  тоді ото заколочували, і  тоді 
воно розтелиця, і воно не так, шо воно як карюк, шо 
не можна його розквасить, бо воно з вусівок, воно так 
і розпадалось. Висушували, бо як то зацвіте. Висушу-
вали, а тоді в торбинку, десь там повісять на гвіздочку, 
і воно є. Оп’єть те кончилося, оп’єть із того, оп’єть за-
колочують і оп’єть це таке роблять. Бо не купували, 
бо карман не позволяв. [...] В печі [пекли хліб]. Коли у 
хормочках, а коли на листі на капусті, листя з капусти 
сажали отуда, на лопату, а кочергою витягуєш. [...] [Як 
Вас вчили пекти хліб?] Я дивилася, як мамка роби, так 
і я робила. 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ [Які страви готували на весілля?] 
Та шо в кого було. Капуста, картопля – це ж як обич-
но. Оце накритий стіл. Тоді ж не такі страви були, як 
тепер, шо як начнуть разні салати та разне все. Тоді 
ж такого не було, а  оце капуста, картопля, каша мо-
лошна, кісіль, оце отакі страви. [Яку страву подавали 
останньою?] Кисіль. Молошного кісілю на свадьбу не 
варили, а фруктовий, а кашу – молошну. Оце поста-
вили капусту, картоплю, шатковану капусту, помасти-
ли, оце первий стіл накрили таким, а тоді ставляють 
ще, в  кого риба  є, риби нажарять. Катлєти тоді й не 
знали, шо їх можна жарить, шо вони й є такі котлєти, 
тоді й не було катлєтів. Локшину зроблять з мнясом, 
одварять. І сметану оце ж ставили. Пиріжки з сиром 
печуть і сметану ставляють. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Так, як ти шишку робиш, оце так 
розкотила, порізала, а  потом отак воно запікалося. 
Оце зверху. [Цей хліб] називався «колюче», і його ото 
роздавали, і його нада було зразу з’їсти, шоб у моло-
дих велике добро було. 

СТРАВИ З РИБИ Витягла, наробила секундаю. Общім, 
його називають по-різному. З мороженої [риби]. Ми, 
наприклад, юшки, смаженої риби, цього секундаю із 
мороженої риби ніхто не їстиме. Це єдине, шо ми мо-
жем, – котлети. Воно пережарюєца. Значіть, як роби-
ця. Я, наприклад, найбільше їх люблю з карасів. Там, 
звичайно, м’яса дуже мало, але роблять із судака, із 
коропа дуже добрі. З усього роблять. Із тараньки. Рі-
жеця кубиками ця риба. Вибираюця ж кістки великі 
і ріжеця кубиками. Десь такими, може, меньшими 
трошки, ну, сантиметр на сантиметр. І тоже роблять 
по-різному. Я, наприклад, засолюю. Оце посолила, пе-
ремішала і трошечки стоптала. Має стоять годин два-
надцять. Потім перемішуєця, бо воно страмбовуєця, 
перемішуєця і заливаєця оцтом. Заливаєця повністю, 
шоб усі оці шматочки були в оцті і шоб кожна сторона 
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бо карман не позволяв. [...] В печі [пекли хліб]. Коли у 
хормочках, а коли на листі на капусті, листя з капусти 

Ф
хормочках, а коли на листі на капусті, листя з капусти 
сажали отуда, на лопату, а кочергою витягуєш. [...] [Як 
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сажали отуда, на лопату, а кочергою витягуєш. [...] [Як 
Вас вчили пекти хліб?] Я дивилася, як мамка роби, так 

Ф
Вас вчили пекти хліб?] Я дивилася, як мамка роби, так 
і я робила. 

Ф
і я робила. 

ФЗ ФЗАСФАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬФТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНФНЕФЕ
Та шо в кого було. Капуста, картопля – це ж як обичФТа шо в кого було. Капуста, картопля – це ж як обич
но. Оце накритий стіл. Тоді ж не такі страви були, як Фно. Оце накритий стіл. Тоді ж не такі страви були, як 
тепер, шо як начнуть разні салати та разне все. Тоді Фтепер, шо як начнуть разні салати та разне все. Тоді 
ж такого не було, а  оце капуста, картопля, каша моФж такого не було, а  оце капуста, картопля, каша мо
лошна, кісіль, оце отакі страви. [Яку страву подавали Флошна, кісіль, оце отакі страви. [Яку страву подавали 
останньою?] Кисіль. Молошного кісілю на свадьбу не Фостанньою?] Кисіль. Молошного кісілю на свадьбу не 
варили, а фруктовий, а кашу – молошну. Оце постаФварили, а фруктовий, а кашу – молошну. Оце поста

Е
не можна його розквасить, бо воно з вусівок, воно так 

Е
не можна його розквасить, бо воно з вусівок, воно так 
і розпадалось. Висушували, бо як то зацвіте. Висушу

Е
і розпадалось. Висушували, бо як то зацвіте. Висушу
вали, а тоді в торбинку, десь там повісять на гвіздочку, 

Е
вали, а тоді в торбинку, десь там повісять на гвіздочку, 
і воно є. Оп’єть те кончилося, оп’єть із того, оп’єть заЕі воно є. Оп’єть те кончилося, оп’єть із того, оп’єть за
колочують і оп’єть це таке роблять. Бо не купували, Еколочують і оп’єть це таке роблять. Бо не купували, 
бо карман не позволяв. [...] В печі [пекли хліб]. Коли у Ебо карман не позволяв. [...] В печі [пекли хліб]. Коли у 
хормочках, а коли на листі на капусті, листя з капусти Ехормочках, а коли на листі на капусті, листя з капусти 
сажали отуда, на лопату, а кочергою витягуєш. [...] [Як Есажали отуда, на лопату, а кочергою витягуєш. [...] [Як 
Вас вчили пекти хліб?] Я дивилася, як мамка роби, так ЕВас вчили пекти хліб?] Я дивилася, як мамка роби, так Е[Які сЕ[Які страви готували на весілля?] Етрави готували на весілля?] 
Та шо в кого було. Капуста, картопля – це ж як обичЕТа шо в кого було. Капуста, картопля – це ж як обич
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цього шматочка побіліла від оцту. Потім оце береця, 
кладеця шар ції риби, її перемішувать час від часу. Все 
робиця руками. Потім кладеця шар ції риби, цибуля, 
часник, лаврушка, коріандр, перець чорний – спеція-
ми перетрушуєця. Хто коріандр не любе, хто часнику 
не любе, хто щє туди кріп кладе. І шарами, і залива-
єця олією. Все. Воно дуже добре. Можна зразу їсти. 
Олія звичайна, якби ота духмяна. Років двацять уже 
роблять. Воно добре. [Чи додають цукор?] Ні, ні. Як 
із карасів, воно солодке. Воно добре до картоплі осо-
бливо. [...] Кашу з риби варять. Одвариця риба, туди 
ллєця, кидаюця всі спеціїі і оце одварюєця. Але ж 
замірюєця вода. Воно ж там дуже швидко, риба ви-
бираєця, ллєця туди олійки трошки, в  цю юшку, за-
смажка, на олії теж, багато цибулі, багато олії ллєця 
і  сипеця пшоно з розрахунку в один полустаканчік, 
гранчак, тільки не стакан, а  полустаканчік, на літру 
води. Воно на перший погляд отаке рідкувате. Якби у 
казані та на вогнищі, то це супер. Варю я на плитці, на 
електричній, то як добре. І потім оце мішаєця. Як уже 
закіпіло воно, переключаєця на слабкий вогонь, і шоб 
воно дуже довго пріло. А риба оббираєця, вибираю-
ця кістки, солиця там на смак уже і потім добавляєця 
туди риба. Можна вже аж під кінець. І оце воно вари-
ця. [...] Було, там десяток тих [карасиків] принесе, такі 
чорненькі. Ото кажуть «дібрівські карасики». Вони 
такі добрі, аж солодкі. А хазяйка начистила картоплі 
та шар картоплі – шар цих карасиків, шар картоплі – 
карасики, накрила, в піч поставила, жаром обернула. 
Воно готове. І то вже на друге, після борщу. А там мо-
лошне зварила, молошного ще поїла. А зимою в’юни, 
шо ставляють за вершу, в’юни ловлять. 

СТРАВИ НА ТОЛОКУ За день це хату витоптували, ста-
ралися витоптать за день. Бо це ж і обід варили, а тоді 
вже і вечерю начали, хто не так спішить додому, то там 
останецця борщ чи каша, вже там більше наварять, та 
хліба, помідора накришать.

ЗАБОРОНИ ХАРЧОВІ Капусти не квасять, як оце по-
чуєш похорон, або закатувать – оце тоже обминають, 
порося якби не зарізати, як десь мертвяк оце недале-
ко, шо ти почуєш. І ото стараюцця на четвер не різать 
або в четвер не править його. Такі оце мєлочі. Не мож-
на різать його і править, жарить там. Четвер – вобще 
червивий день. На Великдень, ото ще і баба була, то 
оце вона на Великдень печуть книші, шоб не різать 
хліба. Оце звечора і сала наріже, і цибулю поріже, усе, 
шоб ножа на Великдень не брать у руки.

ПОСУД, НАЧИННЯ Ми жили так, шо в хаті не було 
ложки желізної, все дерев’яне. Як кінчилася війна, 

прийшов батько з фронту і привіз ложку. Це ніж, а це 
виделка, і так складалося. Оце в нас у хаті сковорода 
лопнула, півсковороди. Одне відерце. Кухоль був мід-
ний, ще мого діда дідового, чи я не знаю. А миски були 
череп’яні. Возили польщаки, продавали. Одна чи дві 
миски, скіки там. Якшо вмре чи свадьба, то це зносять 
півсела там посуди. [З  однієї миски їли?] Так. Тепер 
як-от на похороні, на обіді, то не так, ставляють, шо 
кажному отдєльно. 

НАПОЇ Робили [крохмаль]. Помиють картошку, а  тоді 
така тертушка і потруть, потом на сито перецідять і 
змивають, шоб оте все грязне злилося, тоді білий та-
кий, як стіна, крохмаль, на сонечку простелять і во-
рушать, шоб він не посинів, шоб він висихав, і  шоб 
тоненько прослать, і ото такий крохмаль. Кисіль ва-
рили, такий робили крохмаль, як багато картошки 
було, а тепер купують в магазіні його. [Із чого варять 
кисіль?] Вишні чи обрикоси туди кидаюця, таке-во. 
Покипить а тоді заколочують, і кисіль. [Як часто ва-
рили кисіль?] Та хто як, хто на празники, а хто любив, 
то готував і через день, а  може, і  кажний день. Тіки 
було сушки, тіки було возможності всєго, і  сахарю 
треба, і  фруктів треба. [Коли подавали кисіль?] На 
празниках у послєднє времня, уже як усе поїли, тоді 
кисіль на розгон. Ранче робили густий [кисіль], ложку 
як візьмеш, то вже з ложки не випаде, а сечас рідень-
кий – в кружку наливать. Мені рідкий добріший, а ото 
ж люди і так робили. Хто як любив. [...] Із берези [зби-
рали сік]. В березні місяці провінчували, шланочку і 
ставляли посуду, і воно капало. [Як зберігали цей сік?] 
У пляшки, і стояло, пили. Он чоловік зберігав, у його 
береза велика, то він зберігав у великих бутелях, то 
вони п’ють і п’ють, а де вони ставлять, мабуть, у мо-
розілку чи куди. [...] [Чи гнали раніше горілку?] Гнали. 
Як роблять: буряки терли, тушили у печі чавуни, ви-
тягали, давили, у мішок кидали і дошкою на отакому, 
і  дошку оп’ять придавиш, і  тоді туди дрождєй, воно 
гра, поки виграєця, дивися на його, тоді кончилося 
грати, тоді його вариш, та трубочка, і біжить туди го-
рілочка, ну вона не така смачна, як сичас казьонка, бо 
вона буряком воняє. 

ПОМИНКИ [Які страви готували на похорон?] Капуста, 
картошка, каша, кисіль, сметана. [Яку страву подають 
першою?] Розколочують сахарь, водичка і кришать 
хліб міленький туди – і це «канун» називаєця. Тричі 
бере людина ложкою своєю. Тоді все, шо є, ставляють, 
їдять. Кисіль – остання страва, больш нечого не дають. 
[Кажуть] «обід». Ложками [їдять], виделок нема ніде.
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чуєш похорон, або закатувать – оце тоже обминають, 

І
чуєш похорон, або закатувать – оце тоже обминають, 
порося якби не зарізати, як десь мертвяк оце недалеІпорося якби не зарізати, як десь мертвяк оце недале
ко, шо ти почуєш. І ото стараюцця на четвер не різать Іко, шо ти почуєш. І ото стараюцця на четвер не різать 
або в четвер не править його. Такі оце мєлочі. Не можІабо в четвер не править його. Такі оце мєлочі. Не мож
на різать його і править, жарить там. Четвер – вобще Іна різать його і править, жарить там. Четвер – вобще 
червивий день. На Великдень, ото ще і баба була, то Ічервивий день. На Великдень, ото ще і баба була, то 
оце вона на Великдень печуть книші, шоб не різать Іоце вона на Великдень печуть книші, шоб не різать 
хліба. Оце звечора і сала наріже, і цибулю поріже, усе, Іхліба. Оце звечора і сала наріже, і цибулю поріже, усе, 
шоб ножа на Великдень не брать у руки.Ішоб ножа на Великдень не брать у руки.
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вже і вечерю начали, хто не так спішить додому, то там 
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вже і вечерю начали, хто не так спішить додому, то там 
останецця борщ чи каша, вже там більше наварять, та 

М
останецця борщ чи каша, вже там більше наварять, та 
хліба, помідора накришать. Мхліба, помідора накришать.

Ка МКапусти не квасять, як оце поМпусти не квасять, як оце по-М-
чуєш похорон, або закатувать – оце тоже обминають, Мчуєш похорон, або закатувать – оце тоже обминають, 
порося якби не зарізати, як десь мертвяк оце недалеМпорося якби не зарізати, як десь мертвяк оце недале
ко, шо ти почуєш. І ото стараюцця на четвер не різать Мко, шо ти почуєш. І ото стараюцця на четвер не різать 
або в четвер не править його. Такі оце мєлочі. Не можМабо в четвер не править його. Такі оце мєлочі. Не мож
на різать його і править, жарить там. Четвер – вобще Мна різать його і править, жарить там. Четвер – вобще 
червивий день. На Великдень, ото ще і баба була, то Мчервивий день. На Великдень, ото ще і баба була, то 

Ф
чорненькі. Ото кажуть «дібрівські карасики». Вони 

Ф
чорненькі. Ото кажуть «дібрівські карасики». Вони 
такі добрі, аж солодкі. А хазяйка начистила картоплі 
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та шар картоплі – шар цих карасиків, шар картоплі – Фта шар картоплі – шар цих карасиків, шар картоплі – 
карасики, накрила, в піч поставила, жаром обернула. Фкарасики, накрила, в піч поставила, жаром обернула. 
Воно готове. І то вже на друге, після борщу. А там мо ФВоно готове. І то вже на друге, після борщу. А там мо- Ф-
лошне зварила, молошного ще поїла. А зимою в’юни, Флошне зварила, молошного ще поїла. А зимою в’юни, 
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Ф
як візьмеш, то вже з ложки не випаде, а сечас рідень
кий – в кружку наливать. Мені рідкий добріший, а ото Фкий – в кружку наливать. Мені рідкий добріший, а ото 
ж люди і так робили. Хто як любив. [...] Із берези [збиФж люди і так робили. Хто як любив. [...] Із берези [зби
рали сік]. В березні місяці провінчували, шланочку і Фрали сік]. В березні місяці провінчували, шланочку і 
ставляли посуду, і воно капало. [Як зберігали цей сік?] Фставляли посуду, і воно капало. [Як зберігали цей сік?] 
У пляшки, і стояло, пили. Он чоловік зберігав, у його ФУ пляшки, і стояло, пили. Он чоловік зберігав, у його 
береза велика, то він зберігав у великих бутелях, то Фбереза велика, то він зберігав у великих бутелях, то 
вони п’ють і п’ють, а де вони ставлять, мабуть, у моФвони п’ють і п’ють, а де вони ставлять, мабуть, у мо
розілку чи куди. [...] [Чи гнали раніше горілку?] Гнали. Фрозілку чи куди. [...] [Чи гнали раніше горілку?] Гнали. 
Як роблять: буряки терли, тушили у печі чавуни, виФЯк роблять: буряки терли, тушили у печі чавуни, ви
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кисіль?] Вишні чи обрикоси туди кидаюця, таке-во. 
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кисіль?] Вишні чи обрикоси туди кидаюця, таке-во. 
Покипить а тоді заколочують, і кисіль. [Як часто ва

Е
Покипить а тоді заколочують, і кисіль. [Як часто ва
рили кисіль?] Та хто як, хто на празники, а хто любив, 

Е
рили кисіль?] Та хто як, хто на празники, а хто любив, 
то готував і через день, а  може, і  кажний день. Тіки Ето готував і через день, а  може, і  кажний день. Тіки 
було сушки, тіки було возможності всєго, і  сахарю Ебуло сушки, тіки було возможності всєго, і  сахарю Етреба, і  фруктів треба. [Коли подавали кисіль?] На Етреба, і  фруктів треба. [Коли подавали кисіль?] На 
празниках у послєднє времня, уже як усе поїли, тоді Епразниках у послєднє времня, уже як усе поїли, тоді 
кисіль на розгон. Ранче робили густий [кисіль], ложку Екисіль на розгон. Ранче робили густий [кисіль], ложку 
як візьмеш, то вже з ложки не випаде, а сечас ріденьЕяк візьмеш, то вже з ложки не випаде, а сечас рідень
кий – в кружку наливать. Мені рідкий добріший, а ото Екий – в кружку наливать. Мені рідкий добріший, а ото 
ж люди і так робили. Хто як любив. [...] Із берези [збиЕж люди і так робили. Хто як любив. [...] Із берези [зби
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ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Матка, шо 
вінчала, чверточку горілки забраджували сахаром 
і  хліб під пахву  – з тим прийшла на родини. Може 
і в два дня, і  в три. Тепер заведено коробку конфет, 
шось таке. А  колись йшли  – чверточку горілки, са-
харом заправилося, кажуть  – поліжниці по порції 
пити. А те хлібину кус під пахву, там бутилку молока, 
і всьо. На хрестини та й несе жінка курку, там брала 
жито – тепер нема, мало жита, сіют пшеницю більше, 
а чоловік – з колачами. Два колачі. З цим ішли. А вже 
ті куми, нібито шо роблять хрестини, ті двоє кумів, 
то кожному по два колачі за дитину давали, бо кажут, 
як не даш колачі, дитина буде падати, буде слабува-
ти. І кожному кумові колачі давали. Ще зразу давали 
великі  – такі колачі пекли. А  як вмерша дитина, як 
приносили колачі за ту дитину, то свічку приносили, 
колачі, але і свічку, як за упокой. А так як давали, то 
давали чисті колачі. Хто давав вдома, на хрестинах, 
а хто не давав, то вже там – брат тої рожаниці чи хто, 
відносили по кумах. Це як ходили, розносили колачі, 
то це ця моша, шо на хрестини кумів кликала, носила. 
Тоді моші давали миску муки за те, шо вона ходила, 
розносила колачі. Це моша розносила, шо вона в куми 
кличе. І  це вони вже знали, шо мають іти хрестити. 
Той хазяїн, кого хотів в куми, казав, шо носіть до того, 
до того. А  на хрестинах давали за дитину колачі. Їм 
[кумам] клали хліб, а моя мама ручки робила, усьо – 
головку, очки, закладали фасольку, носик – як спра-
ведлива дитина. То казали, шо то «пупець», а не ди-
тина, «пупець» у баби пекли. Це та дитинка. Пекли на 
бляшці і виробляли там. З білої муки. Пекли так, воно 
гнітилося. Повивали у полотенце, хусточку завивали, 
ніби то головка, – то моя мама так пекла. А хліб, то у 
рушничок та й усьо. У нас пекли хліб, а то моя мама 
вигадала. [...] Готували студенець, галушки, капусту з 
м’ясом – «душенина» казали. Там курку рубали, такий 
бульон варили, кукурудзяну бабу давали  – давно не 
пекли, таке як тепер, це всьо сушене – сливки, кампот 
такий давали – узвар такий, колись казали у нас «вар», 

і це наостанок. Тоді не було котлєти, отбівні. [...] [Як 
прийдуть із церкви,] вже тоді той стів готовий, вже сі-
дают з усіма куми за стів, вгощаються.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Я наперед усьо пекла, до свят – 
до Пасхи, там горішки, гребелники, шишки. Я люби-
ла випікати. І завиванці печу. Пекла колачі. Ми мали 
бджоли, і у нас був слоїк з медом, слоїк з тушонкою, 
і діти приходили, сідают, намастить собі хліба. Куку-
рудзяна «баба» – молоко варили, я робила так, бо були 
так, шо варили із солодким молоком. А ще як робили 
в давнину: відварювали білий [буряк], бо ж не було 
цукрів тоді, відварювали з буряка юшку і на тій юшці 
запарювали муку кукурудзяну, і палили цукор, спалю-
вали цукор, шоб була темненька така,  – так заварю-
вали. Цибульку додавали, пряжену в олійці. Я робила 
з квасним молоком, бо вона від кислого молока від-
ставала. А коли з солодким молоком, вона давала таку 
осадку, і вже вона не була така добра, гливка така. Тре-
ба на кислому молоці, а солодким запарювала. Тоді ж 
не було цукрів, то давали з буряка. Її не робили густу, 
більш-менш шоби вона лилася, бо густе – буде таке, 
як макуха, недобре. Різали, а є така, шо рідка. Тут по-
сусідські, тепер і на весілля, то вони дають таку «бабу» 
рідкувату, шо дають ложку таку велику, на тарілку 
кладуть, і те їдять з капустою. А у нас – у пляшках, і їли 
кусками, і цукром посипали зверху. Це «баба» кукуру-
дзяна. Душенина  – це просто бульон. Курку рубали, 
варили, там заправляли, і такий бульон. Капусту ва-
рили з м’ясом. Таке рідкувате, як капусняк, але гуще. 
Кисла капуста. От у моєї сестри на Житомирщині, то 
там тушкуют капусту, просто тушкуют, а ми варимо 
капусту, варимо, як капусняк, лиш до капусняка там 
шо – барабулю додається, а тут ніяке – тільки м’ясо. 
Просто м’ясо туди, капуста і всьо. І ту капусту їдять з 
начинков – з «бабою» із білої муки. Начинка – я кри-
шу колача і  туди молоком теплим наливаю, а  тогди 
манки даю і яйця б’ю, і мнясо кришу – цибулю жарим 
і кидаєм те м’ясо, то воно тушкується з цибулькою, 
туди виливаєм, поташу  – соди гасим, таку розчинку 
робим, і туда сипим – манка, із хлібом, і вона підхо-
дить, така коричнева. Моя правнука пекла мені на-
чинку, бо вони мені всьо готовлят і приносят, і багато 
м’яса дала. А коли забагато м’яса, жир, то вона трохи 
сідає, а як менше м’яса, воно здіймається...

ХЛІБ Я відєла, як мама робила [хліб]. Ну шо – розчи-
няє, хто не мав муки багато, то варили картошку, тер-
ли, кукурудзяної муки терли, трошки білої та робили 
розчину, так місили. А  розчину ми робили з муки, 
і воно кисне – давно не було дріжжі, те кісто, як уже 
спекли, а корито, то, шо вишкрябували, і те кісто су-
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як не даш колачі, дитина буде падати, буде слабува

І
як не даш колачі, дитина буде падати, буде слабува
ти. І кожному кумові колачі давали. Ще зразу давали Іти. І кожному кумові колачі давали. Ще зразу давали 
великі  – такі колачі пекли. А  як вмерша дитина, як Івеликі  – такі колачі пекли. А  як вмерша дитина, як 
приносили колачі за ту дитину, то свічку приносили, Іприносили колачі за ту дитину, то свічку приносили, 
колачі, але і свічку, як за упокой. А так як давали, то Іколачі, але і свічку, як за упокой. А так як давали, то 
давали чисті колачі. Хто давав вдома, на хрестинах, Ідавали чисті колачі. Хто давав вдома, на хрестинах, 
а хто не давав, то вже там – брат тої рожаниці чи хто, Іа хто не давав, то вже там – брат тої рожаниці чи хто, 
відносили по кумах. Це як ходили, розносили колачі, Івідносили по кумах. Це як ходили, розносили колачі, 
то це ця моша, шо на хрестини кумів кликала, носила. Іто це ця моша, шо на хрестини кумів кликала, носила. 
Тоді моші давали миску муки за те, шо вона ходила, ІТоді моші давали миску муки за те, шо вона ходила, 

М
шось таке. А  колись йшли  – чверточку горілки, са

М
шось таке. А  колись йшли  – чверточку горілки, са
харом заправилося, кажуть  – поліжниці по порції 

М
харом заправилося, кажуть  – поліжниці по порції 
пити. А те хлібину кус під пахву, там бутилку молока, 

М
пити. А те хлібину кус під пахву, там бутилку молока, 
і всьо. На хрестини та й несе жінка курку, там брала 

М
і всьо. На хрестини та й несе жінка курку, там брала 
жито – тепер нема, мало жита, сіют пшеницю більше, 

М
жито – тепер нема, мало жита, сіют пшеницю більше, 
а чоловік – з колачами. Два колачі. З цим ішли. А вже 

М
а чоловік – з колачами. Два колачі. З цим ішли. А вже 
ті куми, нібито шо роблять хрестини, ті двоє кумів, Мті куми, нібито шо роблять хрестини, ті двоє кумів, 
то кожному по два колачі за дитину давали, бо кажут, Мто кожному по два колачі за дитину давали, бо кажут, 
як не даш колачі, дитина буде падати, буде слабуваМяк не даш колачі, дитина буде падати, буде слабува-М-
ти. І кожному кумові колачі давали. Ще зразу давали Мти. І кожному кумові колачі давали. Ще зразу давали 
великі  – такі колачі пекли. А  як вмерша дитина, як Мвеликі  – такі колачі пекли. А  як вмерша дитина, як 
приносили колачі за ту дитину, то свічку приносили, Мприносили колачі за ту дитину, то свічку приносили, 
колачі, але і свічку, як за упокой. А так як давали, то Мколачі, але і свічку, як за упокой. А так як давали, то 
давали чисті колачі. Хто давав вдома, на хрестинах, Мдавали чисті колачі. Хто давав вдома, на хрестинах, 
а хто не давав, то вже там – брат тої рожаниці чи хто, Ма хто не давав, то вже там – брат тої рожаниці чи хто, 

як макуха, недобре. Різали, а є така, шо рідка. Тут по-

М
як макуха, недобре. Різали, а є така, шо рідка. Тут по-
сусідські, тепер і на весілля, то вони дають таку «бабу» Мсусідські, тепер і на весілля, то вони дають таку «бабу» 
рідкувату, шо дають ложку таку велику, на тарілку Мрідкувату, шо дають ложку таку велику, на тарілку 

Фвінчала, чверточку горілки забраджували сахаром Фвінчала, чверточку горілки забраджували сахаром 
і  хліб під пахву  – з тим прийшла на родини. Може Фі  хліб під пахву  – з тим прийшла на родини. Може 
і в два дня, і  в три. Тепер заведено коробку конфет, Фі в два дня, і  в три. Тепер заведено коробку конфет, 
шось таке. А  колись йшли  – чверточку горілки, са Фшось таке. А  колись йшли  – чверточку горілки, са- Ф-
харом заправилося, кажуть  – поліжниці по порції Фхаром заправилося, кажуть  – поліжниці по порції 

рудзяна «баба» – молоко варили, я робила так, бо були 

Ф
рудзяна «баба» – молоко варили, я робила так, бо були 
так, шо варили із солодким молоком. А ще як робили 

Ф
так, шо варили із солодким молоком. А ще як робили 
в давнину: відварювали білий [буряк], бо ж не було 

Ф
в давнину: відварювали білий [буряк], бо ж не було 
цукрів тоді, відварювали з буряка юшку і на тій юшці 

Ф
цукрів тоді, відварювали з буряка юшку і на тій юшці 

Ф
запарювали муку кукурудзяну, і палили цукор, спалю

Ф
запарювали муку кукурудзяну, і палили цукор, спалю
вали цукор, шоб була темненька така,  – так заварюФвали цукор, шоб була темненька така,  – так заварю
вали. Цибульку додавали, пряжену в олійці. Я робила Фвали. Цибульку додавали, пряжену в олійці. Я робила 
з квасним молоком, бо вона від кислого молока відФз квасним молоком, бо вона від кислого молока від
ставала. А коли з солодким молоком, вона давала таку Фставала. А коли з солодким молоком, вона давала таку 
осадку, і вже вона не була така добра, гливка така. ТреФосадку, і вже вона не була така добра, гливка така. Тре
ба на кислому молоці, а солодким запарювала. Тоді ж Фба на кислому молоці, а солодким запарювала. Тоді ж 
не було цукрів, то давали з буряка. Її не робили густу, Фне було цукрів, то давали з буряка. Її не робили густу, Фбільш-менш шоби вона лилася, бо густе – буде таке, Фбільш-менш шоби вона лилася, бо густе – буде таке, 
як макуха, недобре. Різали, а є така, шо рідка. Тут по-Фяк макуха, недобре. Різали, а є така, шо рідка. Тут по-
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до Пасхи, там горішки, гребелники, шишки. Я люби

Е
до Пасхи, там горішки, гребелники, шишки. Я люби
ла випікати. І завиванці печу. Пекла колачі. Ми мали 

Е
ла випікати. І завиванці печу. Пекла колачі. Ми мали 
бджоли, і у нас був слоїк з медом, слоїк з тушонкою, 

Е
бджоли, і у нас був слоїк з медом, слоїк з тушонкою, 
і діти приходили, сідают, намастить собі хліба. КукуЕі діти приходили, сідают, намастить собі хліба. Куку
рудзяна «баба» – молоко варили, я робила так, бо були Ерудзяна «баба» – молоко варили, я робила так, бо були 
так, шо варили із солодким молоком. А ще як робили Етак, шо варили із солодким молоком. А ще як робили 
в давнину: відварювали білий [буряк], бо ж не було Ев давнину: відварювали білий [буряк], бо ж не було 
цукрів тоді, відварювали з буряка юшку і на тій юшці Ецукрів тоді, відварювали з буряка юшку і на тій юшці Езапарювали муку кукурудзяну, і палили цукор, спалюЕзапарювали муку кукурудзяну, і палили цукор, спалю
вали цукор, шоб була темненька така,  – так заварюЕвали цукор, шоб була темненька така,  – так заварю
вали. Цибульку додавали, пряжену в олійці. Я робила Евали. Цибульку додавали, пряжену в олійці. Я робила 
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шили та й на другий раз мочуть те кісто теплою водов 
і підробляют, і далі на тім розчиняют. І так розчина, 
і  так уже місять руков, хто хоче  – такий повільний, 
а хто хоче – такий тугий хліб. І такий хліб випікали. 
Розчинку лишали, аби кисло, аби бродило, а  тогди 
на тім розчиняли, то вишкрябували, то на тім. Хто 
мав бляшки, ті пательні, шо кажут, а хто не мав, – на 
лопаті пекли хліб. Підсипали кукурудзяну муков і в 
ту піч. Тряпку на кочергу і  файно, і  туда той хліб  – 
такий укусний був той хліб! А  вже була капуста, на 
тім листкові капусти пекли.  [...] [Коли Ви вперше 
спекли хліб?] Як їм віддала си, та й пішли в Комірну, 
бо коло мами щє було двоє дітей, а ми пішли з чоло-
віком в Комірню, годе в костючки, аж там на долині 
ми жили у хаті. Та й шо – прийшлося пічіть хліб. Він 
змолов, заробив він тої пшениці, а хліба треба. Беру 
розчиняю, замісила. І  тої жінки, вони обидві дома, 
так старов мою сестру, та жінка і ця, хазяйка, такі, 
бо то лиш жінка була, та й сидят собі на пичі, та й 
си з мене сміют: «Ану, який вона хліб спичє?». Я за-
місила, а той хліб якос так пах файно – разова мука 
пшенишна, то такій хліб пухкій, такій файний. І я за-
місила. Боже, побігла на долину, щє шось то давали 
на долині, з долини прибігаю, а то повне корито вже 
того тіста. Я беру мастю бляшки, а вони сидє на пичі 
і дивисі, і нічьо не хотє мині підказати. Я собі думаю: 
«Шо Бог даст, то й буде». Взяла замісила, бляшки по-
мастила, хліб підкис, я викідала бляшки і підпалюю в 
пичі вогонь. Все зробила, хліб кисне в бляшках, ну, не 
знаю напалити та й кажу: «Кумо, да й злізьте, подиві-
ця. Домно, хоч ти злізь, подивися, чі то готово в пичі, 
чи нє». – «Ти пали, пали, потєгнеш кочергу, як на під-
ошві буде за кочєргу іскри скакати, шо то вже готово, 
тогди всадеш». Я собі думаю, шо Бог дав, більше-мен-
ше, вже спалилам два рази, так шо беру вигортаю то 
та сажаю, а вони сміюця з мене і нічьо мині не хотят 
підказати. І  який я файний тогди хліб спекла! Хліб 
отакій-во підкис! А так файно пахне той разовій хліб, 
чьорний хліб. Не пітлювали, але мололи так [...] а хліб 
такий с тої муки. Каже Домна, щє ж то Фалькова, пер-
ва ця сестра, вона вже покойна: «Ану давай того хлі-
ба, шо ти спекла». І я дала той хліб, вони розломили: 
«Ну, не сподівали ми се, шо ти хліб спічєш, ми с тебе 
сміялись, шо то буде с того». [Сміється.] І від того дни 
я взяла  си хліб в пичі і пекла, і  діти, малам п’ятеро 
дітей, всі хрестини  – самам собі пекла колачі і всьо 
лагодила, і ніхто мині не помагав. Ото шо мама по-
койні придут та й вже з дитинов посідят, та шось мині 
підкажут, а я всьо робила сама – і так до сих пор. [...] 
Разова мука – це як мололи, то не відділяли то, лиш 
великій відділяли, а то мололи такій чорний хліб, пічє 
си. Но то як пахло та пшеница тогди! А тепер так не 
пахне оде хліб. І такий вкусний був тогди. А відколи 
вони вже трує, оце-во, оцей хліб всякимі крілами, шо 
сіют, а  відтак кроп’я його, і  він вже не має того за-
паху, як тогди мав хліб.  [...] Я хліб без матері пекла. 
В  тринацять років я уже пекла хліб. Розчіняла пер-
шій раз, брала кіста, дріжя не було, купити не було де, 
давала тіста, тісто підрубляла навкруг, відтак розчіну 
робила, відтак тісто замісила, відтак викідала в бляш-
кі. відтак палити в пичі я си бою, бо лиш розгорає, 
думаю: «Хата згорит». А я беру та й трошкі води, та й 
дно лиш розгорає, а я літру ти й трошкі води, а брат 
прийшов там на вгору: «Ти, – каже, – помарнуїш хліб, 
задурно ти жорнила тілько. Ну, – каже, – най горить, 

не бійся, не буде, не згорит хата». Гай, відтак брат 
трошкі посунув то, а й так знов ми посунули, ледве 
не той першій раз пекли хліб. Це було трицять і шес-
того року, нє, сорок і шестого року. А відтак уже при-
шлося. Другій раз я вже май трохі знала, відтак вже й 
взяла се, вже й пекла тей хліб. Та й на жорню ведро, 
та й прийду, та й розчинюю, іду жорнити знов, бо ж 
діти, вони хотя хліба. А він каже: «Я йду в поле, я з 
коржами не годен за цим плугом ходити». [У які дні 
не можна пекти хліб?] Не можна у п’ятницю і середу, 
у понедівнок. Лиш, казали, як мертвець, то це мусово. 
А як тако, то нє. Ці дні – нє. І ще робили такі бохан-
ці. Як були малі діти, і ті буханці зрослися, так дітям 
на голові ломали, шоби росли. Таке було. Хліб пекли 
обов’язково в суботу, як не було, то в четвер або ві-
второк. П’ятниця  – нє і  понеділок  – нє. Це перший 
день тижня, це повинно було заготовить, а так, шо ві-
второк, четвер і субота. Чогось у п’ятницю навіть не 
скоромились, не їдя – п’ятниця так, як би неділя, – ні 
прати... П’ятниця – це тобі таке, шо не заведено: сви-
ні не можна заколоти в п’ятницю, а тепер роблять – 
такі вже нехристи, шо не знають. То обов’язково хліб 
пекли в суботу. На ніч розчиняли, рано місили, до 
полудня вже був хліб готовий. Яка піч була  – і  два-
надцять хлібів, і дев’ять, і п’ятнадцять, як піч велика. 
І на цілий тиждень був хліб. Як забували, то давали 
тій дитині, шо не говорить. Засушений такий – «за-
бутний хліб» казали. А ці на листку як пекли боханці, 
то таке вкусне було! Та шкірка зі споду. Як хліб ви-
тягли з печі, клали на стіл, водичкой охолоджували, 
накривали, шоб він був не такий засохлий. У корито 
складали. Я  маю таке довбане корито, а  тепер  – ро-
блене. Накривали скатертинкою, чистеньким таким. 
Тоді не було цих коморів, кладовок, то носили до хати 
великої. [Як впав хліб,] то цілували хліб. В свято, не-
ділю колись не різали хліб  – ломали. Тепер ріжуть, 
а колись – ні. Або нарізували собі більше, шоби було. 
Кажут, шо гріх із ножем у неділю. Кожну неділю  – 
свято. То се не робили, старі люди – нє! Баба кожен 
раз отако – нігтем, нігтем розламали або накроят уже 
та й... Давно люди вірили!

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ [Кажуть:] «Вода 
просте» або «Най Бог прийме  – за ваших померлих, 
родичів там, за всіх померлих ваших». «Вода просте» – 
це по-давному. А  ми кажемо: «Хай Бог приймає, на 
здоров’я». На Дмитра дають гроші, канфети, печення. 
Дают людям, які чужі, – таким, шо приходят, і тому, 
хто готували коло церкви і приймали сторонських 
людей, котрі приходили. Шо готували? І голубці, і га-
лушки робили, хто шо приносе, та ковбасу, та того, та 
того – і столи накрили. Знаєте, приїхали голодні з того 
села, хоче і поїсти. Хто має родичів, приходе з друго-
го села, то вже йде собі до хати, а той, шо не має, та 
йде собі і перекусює, не йде голодний додому – треба 
поїсти. [...] Спомінаєм ми [померлих родичів] на Різд-
вяні свята, спомінаєм на Зелені свята – ідут на цвин-
тар. Хто пече пиріжки, хто пече колачики за поману, 
хто  – завиванці, а  хто, бачу, несе обід на кладбище, 
шось зріхтоване – там холодець, там ковбаса, таке. Та 
й на гробі застеляют, кличут людей, пообідали та й по 
колачику взяли. На могилу прямо, люди стоять рядоч-
ком, все застеляют, тарілки. Хто там має яку булочку, 
колачика, завиванця, там конфетку, яке печенячко. 
Таке, знаєте. Даєм людині. За поману це. [Хто бере,] 

http://www.etnolog.org.ua

І
чьорний хліб. Не пітлювали, але мололи так [...] а хліб 

І
чьорний хліб. Не пітлювали, але мололи так [...] а хліб 
такий с тої муки. Каже Домна, щє ж то Фалькова, перІтакий с тої муки. Каже Домна, щє ж то Фалькова, пер
ва ця сестра, вона вже покойна: «Ану давай того хліІва ця сестра, вона вже покойна: «Ану давай того хлі
ба, шо ти спекла». І я дала той хліб, вони розломили: Іба, шо ти спекла». І я дала той хліб, вони розломили: 
«Ну, не сподівали ми се, шо ти хліб спічєш, ми с тебе І«Ну, не сподівали ми се, шо ти хліб спічєш, ми с тебе 
сміялись, шо то буде с того». [Сміється.] І від того дни Ісміялись, шо то буде с того». [Сміється.] І від того дни 
я взяла  си хліб в пичі і пекла, і  діти, малам п’ятеро Ія взяла  си хліб в пичі і пекла, і  діти, малам п’ятеро 
дітей, всі хрестини  – самам собі пекла колачі і всьо Ідітей, всі хрестини  – самам собі пекла колачі і всьо 
лагодила, і ніхто мині не помагав. Ото шо мама поІлагодила, і ніхто мині не помагав. Ото шо мама по
койні придут та й вже з дитинов посідят, та шось мині Ікойні придут та й вже з дитинов посідят, та шось мині 

М
ця. Домно, хоч ти злізь, подивися, чі то готово в пичі, 

М
ця. Домно, хоч ти злізь, подивися, чі то готово в пичі, 
чи нє». – «Ти пали, пали, потєгнеш кочергу, як на під

М
чи нє». – «Ти пали, пали, потєгнеш кочергу, як на під
ошві буде за кочєргу іскри скакати, шо то вже готово, 

М
ошві буде за кочєргу іскри скакати, шо то вже готово, 
тогди всадеш». Я собі думаю, шо Бог дав, більше-мен

М
тогди всадеш». Я собі думаю, шо Бог дав, більше-мен
ше, вже спалилам два рази, так шо беру вигортаю то 

М
ше, вже спалилам два рази, так шо беру вигортаю то 
та сажаю, а вони сміюця з мене і нічьо мині не хотят 

М
та сажаю, а вони сміюця з мене і нічьо мині не хотят 
підказати. І  який я файний тогди хліб спекла! Хліб Мпідказати. І  який я файний тогди хліб спекла! Хліб 
отакій-во підкис! А так файно пахне той разовій хліб, Мотакій-во підкис! А так файно пахне той разовій хліб, 
чьорний хліб. Не пітлювали, але мололи так [...] а хліб Мчьорний хліб. Не пітлювали, але мололи так [...] а хліб 
такий с тої муки. Каже Домна, щє ж то Фалькова, перМтакий с тої муки. Каже Домна, щє ж то Фалькова, пер
ва ця сестра, вона вже покойна: «Ану давай того хліМва ця сестра, вона вже покойна: «Ану давай того хлі
ба, шо ти спекла». І я дала той хліб, вони розломили: Мба, шо ти спекла». І я дала той хліб, вони розломили: 
«Ну, не сподівали ми се, шо ти хліб спічєш, ми с тебе М«Ну, не сподівали ми се, шо ти хліб спічєш, ми с тебе 
сміялись, шо то буде с того». [Сміється.] І від того дни Мсміялись, шо то буде с того». [Сміється.] І від того дни 
я взяла  си хліб в пичі і пекла, і  діти, малам п’ятеро Мя взяла  си хліб в пичі і пекла, і  діти, малам п’ятеро 

Ф
і дивисі, і нічьо не хотє мині підказати. Я собі думаю: 

Ф
і дивисі, і нічьо не хотє мині підказати. Я собі думаю: 
«Шо Бог даст, то й буде». Взяла замісила, бляшки по

Ф
«Шо Бог даст, то й буде». Взяла замісила, бляшки по-

Ф
-

мастила, хліб підкис, я викідала бляшки і підпалюю в Фмастила, хліб підкис, я викідала бляшки і підпалюю в 
пичі вогонь. Все зробила, хліб кисне в бляшках, ну, не Фпичі вогонь. Все зробила, хліб кисне в бляшках, ну, не 
знаю напалити та й кажу: «Кумо, да й злізьте, подиві Фзнаю напалити та й кажу: «Кумо, да й злізьте, подиві- Ф-
ця. Домно, хоч ти злізь, подивися, чі то готово в пичі, Фця. Домно, хоч ти злізь, подивися, чі то готово в пичі, 
чи нє». – «Ти пали, пали, потєгнеш кочергу, як на під Фчи нє». – «Ти пали, пали, потєгнеш кочергу, як на під- Ф-
ошві буде за кочєргу іскри скакати, шо то вже готово, Фошві буде за кочєргу іскри скакати, шо то вже готово, 

пекли в суботу. На ніч розчиняли, рано місили, до 

Ф
пекли в суботу. На ніч розчиняли, рано місили, до 
полудня вже був хліб готовий. Яка піч була  – і  два

Ф
полудня вже був хліб готовий. Яка піч була  – і  два
надцять хлібів, і дев’ять, і п’ятнадцять, як піч велика. 

Ф
надцять хлібів, і дев’ять, і п’ятнадцять, як піч велика. 
І на цілий тиждень був хліб. Як забували, то давали 

Ф
І на цілий тиждень був хліб. Як забували, то давали 
тій дитині, шо не говорить. Засушений такий – «за

Ф
тій дитині, шо не говорить. Засушений такий – «за
бутний хліб» казали. А ці на листку як пекли боханці, Фбутний хліб» казали. А ці на листку як пекли боханці, 
то таке вкусне було! Та шкірка зі споду. Як хліб виФто таке вкусне було! Та шкірка зі споду. Як хліб ви
тягли з печі, клали на стіл, водичкой охолоджували, Фтягли з печі, клали на стіл, водичкой охолоджували, 
накривали, шоб він був не такий засохлий. У корито Фнакривали, шоб він був не такий засохлий. У корито 
складали. Я  маю таке довбане корито, а  тепер  – роФскладали. Я  маю таке довбане корито, а  тепер  – ро
блене. Накривали скатертинкою, чистеньким таким. Фблене. Накривали скатертинкою, чистеньким таким. 
Тоді не було цих коморів, кладовок, то носили до хати ФТоді не було цих коморів, кладовок, то носили до хати 
великої. [Як впав хліб,] то цілували хліб. В свято, неФвеликої. [Як впав хліб,] то цілували хліб. В свято, не
ділю колись не різали хліб  – ломали. Тепер ріжуть, Фділю колись не різали хліб  – ломали. Тепер ріжуть, 

Е
второк, четвер і субота. Чогось у п’ятницю навіть не 

Е
второк, четвер і субота. Чогось у п’ятницю навіть не 
скоромились, не їдя – п’ятниця так, як би неділя, – ні 

Е
скоромились, не їдя – п’ятниця так, як би неділя, – ні 
прати... П’ятниця – це тобі таке, шо не заведено: сви

Е
прати... П’ятниця – це тобі таке, шо не заведено: сви
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тій дитині, шо не говорить. Засушений такий – «заЕтій дитині, шо не говорить. Засушений такий – «за
бутний хліб» казали. А ці на листку як пекли боханці, Ебутний хліб» казали. А ці на листку як пекли боханці, 
то таке вкусне було! Та шкірка зі споду. Як хліб виЕто таке вкусне було! Та шкірка зі споду. Як хліб ви
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молитси, каже: «Аби були здорові, аби си гостили спо-
минати могли цих померших». На Зелені свята саме 
більше [обід на кладовищі роблять]. І тепер уже, як я 
кажу, і на Провідну неділю тоже. Хто має, посвящує, 
то вже кладут і там вгощают. Брали [горілку] і вино. 
Давати за поману людям. Наймаєте службу. Як має-
те шось дрібного, то ці, шо є в церкві, то кому кілько 
шо даєте. Це пшеничка – парастас. Кладем тако, а там 
цукерки кладем тако. І  як читається вдома за по-
мерших. Тоже пшеничка. [Чи несуть хліб у церкву?] 
За здоров’я – два, а за померших – три. Чи колачі, чи 
хліб. [Коли наймають службу в церкві, беруть] парас-
тас, колачі – три. Маєте якіс ще цукерки, пічення. Вже 
як ідут до мировання, то треба там [роздати]. Вже так 
як у церкві, то не будете брати їсти за два, три рази, 
лиш раз взяла, бо то людей є доста – повна церква. По-
трошки, і розійшлося. Або би капку додому си лиши-
ло, бо дома маєш когос приймати.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Перший сніп ужали. Перший раз 
ужали жменю, зробили перевесло, об’язалиси тим. 
А  тоди ужали сніп, сіли на той сніп, колідували. Це 
вже і колгоз був, то це все рівно був голова з нами, 
ці-во брігадіри, то ми зачинали жати, то всі ж були. 
Це було так. [Перевесло,] щоби крижі не боліли. [По-
хорон]. Сточок [воскова свічка, сукана з нитки, якою 
міряли мерця] кладут коло мерця і  несуть на труні 
на кладбіще, на віко, на колачик, а відтак з цвинтаря 
вже беруть додому, вдома кладут на тарілочку. Комусь 
колач дали з-під того сточка, а сточок у хаті великій 
десь там поклали, він стояв. Колач дають за поману, 
хто кому хоче дати. Вода є, шо поману відчитали, там 
за померлих, та роздали колачики ті. [Скільки «кола-
чиків» пекли?] Буває, шо і до двісті. У нас тепер ро-
биться в барі обід, да й хто кілька заказує, шо і триста. 
І ще й не стає. Ну. За столи сіли, роздали зі свічечками 
колачики, і тогди обідают, і кожен бере собі колачик. 
Ці колачики лежать десь у кладовці, а мерця вінесли, 
понесли до церкви, тогди вертаються хтось із рідні і 
розкладають столи, і на столі складають, і ту єду скла-
дають. [Процесія.] Попереду несуть «мисочку» – три 
колачі – це за покойніка. То так нема у людей, а у нас 
несуть ще за здоров’я – ззаду, за покойніком. А по дру-
гих селах є, шо там два несут. А є, за покойніка – три, 
а за здоров’я – два. І є лиш так, шо несуть лиш навпе-
ред покойніка. Несе родина, з родини. Як чоловік по-
мер, то дають чоловікові. [...] «Мисочкою» називають 
ті колачі. Несут «мисочку», бо так шість неділь ще 
носимо три колачі за покойніка до церкви в неділю – 
кожну неділю до шести неділь. І ще в рік. Той чоло-
вік, шо несе, собі забирає, чи лишається в церкві. [...] 
Колись робили деревце. Було штирі тако, і  п’ятий  – 
на середині. Варили сушені сливки, парили, колачікі 
такі маленькі пекли і  то убирали файно. А  тепер ці 
молоді не хотять це робити. В  церкві були ті палоч-
ки, з церкви забирали – до церкви [несли] і вертали. 
А тепер миску таку набирають – канфет шоколадних, 
там колачікі маленькі, бо лінуються! Колись сиділи 
коло мерця та й вбирали, шось робили. І  так несли, 
а  воно було таке височеньке, і  пляшки цукру навіть 
чіпляли за ниточки, горіхи, сливки сушені натикали 
на той патик, а зверху колачікі маленькі такі. [Із чого 
вирізали?] Лісове дерево. Це вже як мали ховати, того 
вечора робили. На столі стояки – подарки, шо мають 
скласти до процесії, там стояли, мисочки вже вбрані. 

На столі коло покойніка. Так уже покойніка вперед 
виносят і мисочки виносят, і всьо, всьо. Воно в колач 
встромлено, і його так і несуть із колачем. Рушником 
обвивали тако-го, бо де це мали прив’язати – подарок, 
шо дається? І кругом, і людина те несла тако собі під 
пахвов, і то відкрито. Із панотцем, попом поділяться, 
а ті патички несли до церкви. Хто за покойніком ідут, 
берут. Попереду несуть мисочку, оден за другим. І па-
ростас тоді несуть, пшеничку, тожe файно украшене, 
цукерками тими – тоже родина. Тепер чоловіки несуть 
усьо, у нас жінки ніхто не несе, а є по селах, шо і жінки 
носят. А у нас завжди чоловіки несут. Як жінка вмер-
ла, все одно чоловік.

ПОМИНКИ Ідуть у церкву, там батюшка відправляє, 
а тоді завертают мисочку додому – з пшеницув, і роз-
кладают на столі в маленькі тарілочки – це, кажут, па-
ростаз. І це першим беруть. [Чим солодили?] Хто мав 
мед – медом, а цукор – цукром. Цукерками розклада-
ли, там хрестик робили, так файно украшали. І тепер 
так. У нас [рис] не варять. У мене сваття варить, у них 
кажуть «коливо». Моя сваха у Сокирянськом районі. 
У  нас стоя на воротях, стоя на край вулиці, стоя на 
тім мості, стоя коло церкви – і там вносят за церкву, 
і так стоят, і ще раз, і ще раз до кладбіща, а тогди аж 
до кладбіща. Так шо треба пощитати, кілько треба, 
і  колачик має бути, і  рушничок, і  все, і  гроші тепер, 
і де мають вставати, там жінка, своя, віддає за поману 
через покійника, ілі навперед трунгви. Давно клали 
на землю колачика і переходили, і брали той колачик. 
А  тепер вже ніхто не кладе! Тепер дають в руки. На 
тому місці, де стають. Переносят, і  вже якась бідна 
людина те забирає. Тепер шо готують, Господи! Зрів-
няється з весіллям. Колись шо – холодець, розколочу-
валу, голубці, душенинку зварили, а тепер – і котлети, 
і отбівні, і шо ви не хочте, і мандарини, і банани. Го-
луці з рису, а колись кукурудзяна крупа була, і ніхто 
не сипав туда олію, а  тепер  – і  рис, і  туда шкварки, 
і м’яса. А колись – з крупою, і зверхи помастили олієй, 
смажену цибульку, і все! Моркви багато, цибулі, шоби 
була галушка вкусна. Або завиванці печуть – кісто та 
й усьо. Я даю усьо, аби були добрі. [...] Починали з па-
растазу. Брали по кілька, бо казали старі люди, шо за 
кожне зерно треба сі відмолити. А є такі, шо моршком 
наїлися, а «Отче наш» можуть і не говорити. Наоста-
нок хто кампот клав [подавав], хто – воду солодку. То 
всьо подавали разом. Там як накладут, то треба три 
рази за столи сідати. Є по селах, не дають горілки, а у 
нас дають: «Ей, випейте, бо покойний любив, випий-
те, випийте». Ідут на кладбіще на другий день. Що не-
суть? Те, шо осталося. Беруть скатертину якусь, так 
застеляют і викладают. І  спомінают. [Хто запрошує 
на поминальний обід?] Господарь дому. Це послідній 
його [померлого] обід. На поману. [Які страви готу-
ють на поминальний обід?] Тепер вже лагодят [як] на 
вісілля, так і на поману. Всілякі страви, які ти хочеш. 
[А колись?] Ну, також: фасульків, то студенец, там ду-
шининка, там капуста. Душинина  – м’ясо. Бульйон. 
Фасульки, квасуля колочєна. І борщь дают. [Яку стра-
ву їдять першу?] Пшеничьку. Кутя. [Як її колись готу-
вали?] Так само, як і тепер. Ми і щяс робим із пшени-
ці. Пиріжки кладуть щє, пічєня ті, голубці, галушки. 
Пшеница з горіхами, мак, конфетами обкладают. [...] 
Усьо [готують на поминки], тепер так зроблять, як ве-
сілля. Шо весілля, то тепер ця помана. Але я казала і 
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Ці колачики лежать десь у кладовці, а мерця вінесли, МЦі колачики лежать десь у кладовці, а мерця вінесли, 
понесли до церкви, тогди вертаються хтось із рідні і Мпонесли до церкви, тогди вертаються хтось із рідні і 
розкладають столи, і на столі складають, і ту єду склаМрозкладають столи, і на столі складають, і ту єду скла-М-
дають. [Процесія.] Попереду несуть «мисочку» – три Мдають. [Процесія.] Попереду несуть «мисочку» – три 
колачі – це за покойніка. То так нема у людей, а у нас Мколачі – це за покойніка. То так нема у людей, а у нас 
несуть ще за здоров’я – ззаду, за покойніком. А по друМнесуть ще за здоров’я – ззаду, за покойніком. А по дру
гих селах є, шо там два несут. А є, за покойніка – три, Мгих селах є, шо там два несут. А є, за покойніка – три, 
а за здоров’я – два. І є лиш так, шо несуть лиш навпеМа за здоров’я – два. І є лиш так, шо несуть лиш навпе

і отбівні, і шо ви не хочте, і мандарини, і банани. Го

М
і отбівні, і шо ви не хочте, і мандарини, і банани. Го
луці з рису, а колись кукурудзяна крупа була, і ніхто Млуці з рису, а колись кукурудзяна крупа була, і ніхто 
не сипав туда олію, а  тепер  – і  рис, і  туда шкварки, Мне сипав туда олію, а  тепер  – і  рис, і  туда шкварки, 
і м’яса. А колись – з крупою, і зверхи помастили олієй, Мі м’яса. А колись – з крупою, і зверхи помастили олієй, 

Ф
на кладбіще, на віко, на колачик, а відтак з цвинтаря 

Ф
на кладбіще, на віко, на колачик, а відтак з цвинтаря 
вже беруть додому, вдома кладут на тарілочку. Комусь Фвже беруть додому, вдома кладут на тарілочку. Комусь 
колач дали з-під того сточка, а сточок у хаті великій Фколач дали з-під того сточка, а сточок у хаті великій 
десь там поклали, він стояв. Колач дають за поману, Фдесь там поклали, він стояв. Колач дають за поману, 
хто кому хоче дати. Вода є, шо поману відчитали, там Фхто кому хоче дати. Вода є, шо поману відчитали, там 

тім мості, стоя коло церкви – і там вносят за церкву, 

Ф
тім мості, стоя коло церкви – і там вносят за церкву, 
і так стоят, і ще раз, і ще раз до кладбіща, а тогди аж 

Ф
і так стоят, і ще раз, і ще раз до кладбіща, а тогди аж 
до кладбіща. Так шо треба пощитати, кілько треба, 

Ф
до кладбіща. Так шо треба пощитати, кілько треба, 
і  колачик має бути, і  рушничок, і  все, і  гроші тепер, 

Ф
і  колачик має бути, і  рушничок, і  все, і  гроші тепер, 
і де мають вставати, там жінка, своя, віддає за поману 

Ф
і де мають вставати, там жінка, своя, віддає за поману 
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ли, там хрестик робили, так файно украшали. І тепер 
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так. У нас [рис] не варять. У мене сваття варить, у них 
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так. У нас [рис] не варять. У мене сваття варить, у них 
кажуть «коливо». Моя сваха у Сокирянськом районі. Екажуть «коливо». Моя сваха у Сокирянськом районі. 
У  нас стоя на воротях, стоя на край вулиці, стоя на ЕУ  нас стоя на воротях, стоя на край вулиці, стоя на 
тім мості, стоя коло церкви – і там вносят за церкву, Етім мості, стоя коло церкви – і там вносят за церкву, 
і так стоят, і ще раз, і ще раз до кладбіща, а тогди аж Еі так стоят, і ще раз, і ще раз до кладбіща, а тогди аж 
до кладбіща. Так шо треба пощитати, кілько треба, Едо кладбіща. Так шо треба пощитати, кілько треба, Еі  колачик має бути, і  рушничок, і  все, і  гроші тепер, Еі  колачик має бути, і  рушничок, і  все, і  гроші тепер, 
і де мають вставати, там жінка, своя, віддає за поману Еі де мають вставати, там жінка, своя, віддає за поману 
через покійника, ілі навперед трунгви. Давно клали Ечерез покійника, ілі навперед трунгви. Давно клали 
на землю колачика і переходили, і брали той колачик. Ена землю колачика і переходили, і брали той колачик. 
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сама, дати стільки тої страви, шоби лиш поїсти. А то 
кладут так, як на весіллю. А  то там з того не взяли, 
з  того не взяли. [Обов’язкові страви:] галушки, фа-
сульки, капустка, салат такий, знаєте, шо пісненький. 
Колис так було, як я вам тепер кажу. Таке-во було. 
[Салат] робили з бурака. Та й бараболя у лупінню так 
файно часником помащена. Це так було. А тепер вже і 
каклєти, і ковбаса, і всьо. Перше – це пшеничка. Взяли 
раз та взяли два. Колис казали, шо то лиш пару зерен, 
бо дуже довго молитиси за цу пшеничку. Дорога пше-
ничка. То взяло лиш одну ложку та другу ложку. [Де 
розкладають їжу, коли йдуть на кладовище на Зелену 
неділю?] На гробах.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрея йшли і кидали у вікна (а  тепер кажуть, шо 
не можна) сімня.  [...] Варили пироги, жорнили на-
віґлі, води носили  – набирали у писок, від кирниці 
несли додому, тим розчиняли. Писали у пироги якіс 
папірчики – чиї імена. Клали миску, тоді клали кор-
жі ці, шо пекли, а там пироги. То котре вже поклали 
на той стілец, пса увели. Та вже котрий першого взяв 
того коржа, то борше сі віддастса. [На Святий вечір] 
готують галушки, так як тепер всьо. Клали в пічі то 
всьо. А тоді неньо покійний беруть з сосни тої живи-
ці. То то берут, як мають сідати вечеряти, мама то с 
печі витягают да кладут на стіл. У нас файно було. То 
той столик у нас є. Та й кладут, та викладут всьо. То 
тоді неньо берут того граню трошечки, то на грань ви-
кидают, то воно так файно пахне. То таке якес було 
вкусне. То йдут до худоби перший раз, берут колачі, 
свічку. Засвіті, ідут до худоби, вінчуют худобу. Таке-
во було. Така традиція. Пшеничку [кутю] клали у піч. 
Тоді всьо у піч. Це тепер уже нема. Фасульки, галуш-
ки, губи [гриби], оселедець з колачем тоже файно так 
у каструльку. Це всьо, а тоди вже пшеничку. Витягаєм. 
Перший раз пшенички кушаєм. Кидаєм до стелі, бо ка-
зали, шо кидаймо, аби були ці бжоли, аби роїлиси. Як 
добре кинули, то прилипло. [Сміється.] [Як готують 
кутю,] перебрали файно, сполокали та й тоди кладут 
у каструльку. Оріхи, цукор, як є – меду, мак. То це вже 
така заправа. Ще колис, як я була малов, у нас там одна 
жінка така була. Дала там їсти ту вечерю. Каже: «Їжте, 
їжте». Ну, та тоді не було так, як тепер – ці м’ясо, ці там 
ковбаса. Вона каже: «Їжте, їжте, я вам ще ґнудлів зараз 
дам». А я кажу: «Всьо. Нічого не хочу їсти». Думаю, шо 
така за страва. А вона поклала цих шушениць. Тепер 
компот – це є компот. А шушениці – то сушиться. То 
буде такий добрий вар. [Чи кажуть, що обов’язково 
має бути дванадцять страв?] Ну, та так і буває. Ще 
біб варили. Линта ще була. Так синенько цвіла. Так як 
квадратові такі стручечки. То таке пахнюче. Також то 
саме. Та то всяко було. То тепер то вже то всьо ска-
сували. Вже нема. А колис то то було дуже.  [...] [Під 
стіл клали] сокиру. Тоді було май жито, пшениця. Та 
й звивали, тоді казали «діда» [дідух]. На Йордан ідут 
до церкви, а з церкви приходя і то на фіртці паля того 
діда [дідуха]. Помолилиси, вечеряють. Всьо накрито, 
тоди сідают. Всі разом. Так як сідають вечеряти, то ка-
зали, шо сидіть, не мона вставать з-за стола, аби всі 
разом вставали. Квокали тоже діти, аби квочки сиді-
ли. Аби ноги не боліли, класти ноги на сокиру. Шоб 
мертві ішли разом вечеряти. [Чи прибирають зі столу 
після вечері?] Ні. Ще мають святі, оті мертві прийти 
вечеряти. Кладут для цих же [зайву ложку]. Або як Ве-

ликдень є, то те саме. Чи ще, мо’, ці урочисті свята, то 
все си кладе одну ложку лішну, шоби хто си прийшов, 
аби ложка, знаєте, була лішня.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Вечерю носили кумам, 
тим, шо тримали до хресту, – два колачі, медівник, там 
вечері клали. Принесли, і  той батько дає тій дитині, 
шо носила вечерю, гроші, і підбавляє колач свій. І так 
до всіх батьків. Оден колач під вечерю, а медівник та-
кий пекли – на вечері стояв. А там уже підбавляли, то 
той вже брав хустку, приводив ту дитину, шо носила 
вечерю, і вже складав ті колачі. А як багато кумів – то 
Боже! Таке було, так заведено було. Колачі без дірки, 
переплітали ушестеро, хто  – вдвоє, хто  – втроє, хто 
як міг. Пелюстки такі плели, хтось одного певертала, 
а я двома – шість тих, перекручувала і вкладала у та-
кий файний колач. Туди ще пелюстки такі робимо або 
квіточки. Вони скисають, і  [дірка закривається], кіс-
то росте. Яєчком зверху, а тоді – у піч. А боханці – на 
листках з капусти.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ [Діти ходять колядува-
ти] дес трохи. Гроші, цукерок [дають]. Колис давали 
і пиріжок, грінку хліба, як за мої пам’яти. Ніхто не 
давав гроші тогди. Хліба гріночку дали або пиріжок, 
або яблучок, або горіхі. Це тако було. А тепер то вже і 
цукерок дають, і даю вже рубля – виджу, кілько їх уже 
є – чи два, чи три. Чи дес як одно, то лиш копійок із 
пітдесят. Така традиція. Не дуже вони тепер [хочуть 
цукерки]. А колис де це! Аби були! У нас не було ще 
саду, ще був малий. То ми йшли, тим яблукам си тіши-
ли. То всьо. А зараз дай, то він ще не дійшов до фіртки 
і кинув. Вже не хоче. А колис не було.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Бла-
говіщенє – велике [свято] тоже. Тоди рибу, казав ба-
тюшка, шо їсти на той день можна. Бо це попадає у 
піст. Я  також як паску виробляла, то кликали коло 
церкви: «Ану ходіть, ану ходіть  – Кумерика спекла 
паску». Я голову, руки – розп’ятіє Ісуса Христа, усьо, – 
я дуже віробляла. Мене кликали на таке – батьківські 
калачі пекти, я такі ружі віробляла, всьо – на весілля. 
А  тепер я вже нічо’. [Коли печуть паски?] У  суботу, 
четверь, як коли. Як спекли у четверь, то в суботу вже 
нє. А не спекли в четверь, то в суботу вже. Але дуже 
це трудно. Хочеться вже до Божого дому. Хочеться 
чути, як він виходе з плашівницев [плащяницею]. 
У п’ятницю ідеш до плашівниці, а уже на Великдень – 
то дванадцята година, то вже віходе по плашівницю 
і заносе. П’ятниця перед Великоднем, то дуже велика 
п’ятниця. Майже нічого си не робе. Шос таке припря-
тати, приготовити. [Чому пишуть писанки?] Шоби не 
пізнала курка, бо воно біле. Але так казали. Писала 
писанки, але як моя мама жили, а як умерли, то я той 
інструмент не взяла відтив. Та ще мала другу маму тут 
на долині. Вони вже писали, а я не писала. А тепер вже 
не пишу. Взяла той папір, вмочила в воду, та й вже є 
писанка. Дуже файні тоді були узори. Квіточки були, 
якіс клинці були, якем таке – сорок клинців. Таке бу-
вало. А такий шнурок накладуть того порожного, та й 
туди подивиласи, та й не думає, шо має писати. Пові-
сили у куточок, аби не обгоріло, бо то обгорає, як тако 
покласти. Червоні, ружеві, курузяні  – всякі кольора. 
Такі фарби. Там поназначив, закапав воском, а  тоди 
лишень як все оце взяли, стопилоси і вже є. Фарби ку-
пували. А я тепер собі цибулиння даю і липи. То вже 
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добре кинули, то прилипло. [Сміється.] [Як готують 
кутю,] перебрали файно, сполокали та й тоди кладут Ікутю,] перебрали файно, сполокали та й тоди кладут 
у каструльку. Оріхи, цукор, як є – меду, мак. То це вже Іу каструльку. Оріхи, цукор, як є – меду, мак. То це вже 
така заправа. Ще колис, як я була малов, у нас там одна Ітака заправа. Ще колис, як я була малов, у нас там одна 
жінка така була. Дала там їсти ту вечерю. Каже: «Їжте, Іжінка така була. Дала там їсти ту вечерю. Каже: «Їжте, 
їжте». Ну, та тоді не було так, як тепер – ці м’ясо, ці там Іїжте». Ну, та тоді не було так, як тепер – ці м’ясо, ці там 
ковбаса. Вона каже: «Їжте, їжте, я вам ще ґнудлів зараз Іковбаса. Вона каже: «Їжте, їжте, я вам ще ґнудлів зараз 
дам». А я кажу: «Всьо. Нічого не хочу їсти». Думаю, шо Ідам». А я кажу: «Всьо. Нічого не хочу їсти». Думаю, шо 
така за страва. А вона поклала цих шушениць. Тепер Ітака за страва. А вона поклала цих шушениць. Тепер 
компот – це є компот. А шушениці – то сушиться. То Ікомпот – це є компот. А шушениці – то сушиться. То 
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Перший раз пшенички кушаєм. Кидаєм до стелі, бо каМПерший раз пшенички кушаєм. Кидаєм до стелі, бо ка-М-
зали, шо кидаймо, аби були ці бжоли, аби роїлиси. Як Мзали, шо кидаймо, аби були ці бжоли, аби роїлиси. Як 
добре кинули, то прилипло. [Сміється.] [Як готують Мдобре кинули, то прилипло. [Сміється.] [Як готують 
кутю,] перебрали файно, сполокали та й тоди кладут Мкутю,] перебрали файно, сполокали та й тоди кладут 
у каструльку. Оріхи, цукор, як є – меду, мак. То це вже Му каструльку. Оріхи, цукор, як є – меду, мак. То це вже 
така заправа. Ще колис, як я була малов, у нас там одна Мтака заправа. Ще колис, як я була малов, у нас там одна 
жінка така була. Дала там їсти ту вечерю. Каже: «Їжте, Мжінка така була. Дала там їсти ту вечерю. Каже: «Їжте, 
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той столик у нас є. Та й кладут, та викладут всьо. То 
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той столик у нас є. Та й кладут, та викладут всьо. То 
тоді неньо берут того граню трошечки, то на грань ви Фтоді неньо берут того граню трошечки, то на грань ви- Ф-
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вкусне. То йдут до худоби перший раз, берут колачі, Фвкусне. То йдут до худоби перший раз, берут колачі, 
свічку. Засвіті, ідут до худоби, вінчуют худобу. Таке- Фсвічку. Засвіті, ідут до худоби, вінчуют худобу. Таке-
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пітдесят. Така традиція. Не дуже вони тепер [хочуть Фпітдесят. Така традиція. Не дуже вони тепер [хочуть 
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маю фарби. І вони чистенькі, і не лапаютси ні до рук, 
нічого. [З липи –] червоне. Докупи [липу й цибулин-
ня]. Така фарба червона, аж темна. Але нічо’ рукам не 
шкодит. [Шкаралупу з крашанок] давали курам, а ся-
чене – вже ні. Так у кошику кладут собі, та й вже на рік, 
поза на рік. Тако може бути кілька років, тако довго-
довго. То клала під ябліночку, викопала рискалем тако 
трошки та й під ту ябліночку поклала. Як уже дуже 
багато і довго стоїт, кажут, шо то добре, шо там си не 
ходе. Це січене. Де-небудь поклали, то ходите по нім. 
А це під яблінку, там чистенько.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ [Що берете в церкву на Велик-
день?] Усього. Там цукру я беру, кладу у слоїк стогра-
мівку, там кладу маку трошки, соли, а  тоді там уже 
паски, перепічку даю, бо там у церкві кидаєш, писан-
ки, галунка, чеснок, м’яса кришка, яєчка, сир, масла. 
Так шо всього-всього. Хріну кладеш іще. Більше, мен-
ше, але всього цього великодного. Прикрашають [ко-
шик] цим, шо є. Як якіс квіточки файні, то кладетси, 
а то у ленту ув’язують той кошик, ручку ту тоже. А то 
прикраси такі файні. Є,  шо кошик повний. Хрестик 
[з тіста] тоже кладете, хрестик на Юрія худібці дати по 
кришці, коровка, там таке. [...] [Із чого починають їсти 
на Великдень?] Доричка. Є  дора. Хрестик  є, малень-
кий такий хрестик, є три булочки. Тако, як доричка, 
робить. У  печі то спеклоси. [Цю «доричку» освячу-
ють?] Аякже. Та і з церкви чоловік кладе кожному по-
трошки тої дорички у кошик, а  тоди яєчко і шо там 
уже їсти. [Чи можна на Великдень крашанки розбива-
ти об стіл?] Можна. А ми колис такі дітиська та одно 
другому на чолі били. Таке було, як гра.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ У нас на Маковея печуть мачелники – коржі з ма-
ком. Сестра мені принесла три літри молока, а я напе-
кла таку велику купу тих мачелників. Преображеніє. 
Яблука [освячують], всяку рослину. [Чи кажуть, що 
до Спаса не можна їсти яблук?] Так. Але то дітиська 
нетерплячі. А вже такі пожилі, знають, шо це не мож-
на. Головосіка. Тоже пісна днина. Пшеничку тоди ва-
рити треба. Так, як би на Святий вечір. Пісненьке.

ПОСТУВАННЯ У піст всьо пісненьке. Фасульки, буряч-
ки, борщик, капустка, барабулька. Всьо таке. Це сім не-
діль до Великодню цього посту є. Вже як іти до закону 
за дві неділі, то майже не мастити [не додавати олії]. 
Так як іти до закону. Сповідаєшся, відтак до закону. 
[Чи можна в піст їсти молочні продукти?] Батюшка 
каже: «Як котра людина слаба, а того хоче, а вона може 
того не з’їсти, то може ще дужче заслабнути, то слабо-
му можна». [Чи вважаються середа і п’ятниця пісними 
днями?] Аякже. Хто є, то так і тримають. Я як сама, 
то так, а вже з цими дітьми, то зварити треба, то то 
треба. Як який день, то зроблю собі так, шо можу не 
їсти. І  п’янички деко то так бувають, а  деколи вони: 
«Бабко, бери то». То казали: «Ліпше взяти з’їсти, чим 
відказати. Бо, – каже, – ти вже сказала – це не прийм-
лено. Постую, я не буду їсти». [Це не можна казати?] 
Ні. Це так часом з тими дітиськами. А так, то ліпше 
вкусити того раз, хоть би ви постили, хоть шо. То гір-
ший гріх, шо ти не взяла, шо ти сказала, шо я постую. 
Це вже сказали, це вже нема. Це треба тайно. Лиш ви 
маєте, шо ви не хочете, постите там чи шо. А так, як: 
«А, я постую, я постую, я тримаю піст». Це не можна  
казати.
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ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ Приходи-
ла бабка, [як кликали до породіллі]. Брала хліба бабка, 
поздоровляє. Жінки йшли на родини. Якщо так, мож-
на самому іти, без чоловіка, а якщо так, то з чолові-
ком. Треба брати хліб, миску муки нести туда – шо є. 
Якщо нема корови, то береш молока, отаке-о. Шоби не 
голоруч. Лиш не яйці. Кажут, шо яйці – кулаки [смі-
ється], шоби не билися. А  я знаю  – се такі видумки 
були. Як ще не хрестини, хто шо мав, клали – курку 
зарубали на студенці, та й голубці, та якісь компоти 
варили, не закривали, а  сушили  – сушеники варені. 
А на хрестини так, як зараз, а колись цего не було та-
кого, колись не брали багато. Колись хто клав студе-
нець, а хтось і не клав. А кладут зразу борщ, ще потом 
м’ясо трошки, чи з крупами. Тепер рис, а колись крупи 
робили з кукурузів, а тоді голубці клали, кампот – ці 
сушенці варені, а тоді мачілники – бахончики з маком. 
І все – то четири страви. А зараз – Боже! Мачілники 
робили – маленькі бахончики з жітнього тіста, а тоді 
ті бахончики відривали один від другого, бо вони в 
бляхах, та й макітри такі здорові. Та й той мак трош-
ки підсушиться, та й труть макогоном із сахарям, та 
й туди ті бахонці обмачували тим, у мисці. А хто хтів, 
то робили корж – туди клали мак, та й завертається, 
а тоді рубали. І  зараз так роблять, шо рубають. Та й 
то і їда. Скрізь робили мачілники, бо з кампотом їли. 
Тепер кладуть торти, а  тоді не було.  [...] Як наїлися, 
і страви ніякі не дають, то виходять.

ПОМИНКИ Опрєдєляюца, хто буде на обіді. Але бач, 
шо дуже мало ідут на обід. Колис було до сто людей. 
У мене умер чоловік, то тут два ряди столів. Ну, таке 
багато, шо до сто людей. Це треба класти їсти. Та й до-
говарююца вже, хто має варити. Та й той, шо варит, та 
й кажут, шо кілко м’яса треба, кілко крупи, кілко хлі-
ба. Берут. А шо лишєєса, то на другий день ще кладут. 
[Що обов’язково готують на обід?] Так само, як і на 
весілля. Студенці, як є, а як пісно уже, то риба. Роб’є 
із риби холодец. То Дністер близко, то купуют свіжу 
рибу – хороший студенец з риби. Та й то варена риба, 
а то якас печена. Варят [борщ]. Замащуєца піч. То ро-
биса така, ніби шо запирати дірку ту, її обмастити гли-
ною, шо воно там стушилоса. Такий хороший борщ з 
печі. Роб’я, роб’я. У нас даже зробили у конторі, у клубі 
там, дві печі. Мій син ще помагав мурувати. Дві печі, 
то хто хоче дома не робити, от буде зима, буде курява, 
то де покласти їсти?! Зараз хати закладені шкафами, 
то колис не було цего. Як є там скриня у куткові, то є, 
а як нема, то і нема. То зараз все в шкафах, а надворі 
сніг. Та й тому вже роблє. Там є такі печі, що замащу-
вати, і столи попроблені всі. [Що ще готували на по-
минальний обід?] От м’ясне, то кладут студенец, тоди 
борщ, тоді голубці, то печінка счітаєца м’ясом. А тоди 
уже то всьо дрібне. А зараз кладут на перші страви, як 
вам сказати, і сирки якісь, і ковбасу, і це усьо – помі-
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дори, гірки зелені, якшо є. Кладут студенец та й ще ті 
три-штири страви. То колис того не клали, лиш студе-
нец да і всьо. Як уже дали печінку, тоди дают колачі. 
То плетені, довгенькі колачі. То вже всім дає підряд, то 
до решти докладают всім. То вже там кампот, солодке, 
торти. Колис борщ, голубці, печінку і кампот – то і все. 
Даєца уперед пшениця, а тоди – студенец. Є такі села, 
шо кажуть «кутя», а у нас – «пшениця». [Чим заправ-
ляли «пшеницю»?] То цукрена повинна бути. Коливо 
счітається воно. Варят пшеницю, зо штири тарілки на-
кладут, шоби ніби було на стіл. Поклали, шоби кож-
не поїло дві-три ложки. Густа. Хто бере лиш ложку, 
а хто – дві-три. То спочатку, уперед пшеницю. Коливо 
та і всьо. Треба було, шоб з’їдя. Як воно може лишаца, 
як зварили там каструлю, то ж опрєдєляют, кілко ми-
сок треба. Це ж не таке, шо як борщ. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Що ставили в хаті, коли був покій-
ник?] На столі повинен бути той колач і свічка запха-
на. Можна класти два, а можна класти – лиш єдиний 
хліб стоїт. Я знаю, шо колис пекли хліби ці в круглих 
бляхах. Та й кладе хліба, потому колач зверхі. А зараз 
бачу, шо так колач самий стоїт, це ж франзоля – це до-
вгі хлібчики. То є такі, як кірпіч, а є такі, шо сплетені 
тако. «Франзоля» у нас [кажуть]. Тут привозя на ба-
зар. У нас базар у четвер. А є з Хотіня привозя хліб, 
з тої сторони. Привозя тоже із Кельменців, з нашого 
району тут хліб привозя. То в магазин тоже приво-
зя.  [...] Тоже берут [на цвинтар] два колачі, і там піп 
стоя, правит трохи. Кладут мерця на землю, ту труну 
з ним. Він відправит таке оде трошки. Та й дают, кому 
вже хоче дати. Там вже люди стоят. Та й даст за по-
ману, та й тоди вже опускают мерца туда, у цвинтарь. 
На брамі тако [віддають калачі]. Кладе на землю, там 
стеля веріточку, кладе на веріточку колачі, свічечка 
палицца, і піп правит. І тоди то комус даст. 

ХЛІБ Я пекла хліб сама перший ще у мами, ще не віддана. 
Мама мені розказала, робити як. Розчинити, тісто зра-
зу намочити. Та то колис пекли на тісті, не на дрожжах. 
Мєшаєца тіста трошки, зшкрабуєца кожне та і підсу-
шуєца. Та його намочуєса, трошки муки, кулачок. Воно 
як підійде, тоді вже розводите на корито більше. Так 
саме кисне. І то був хліб хароший. Мама моя дуже фай-
но пекла – пекла на весілля, пекла на похорони. Її бра-
ли, шоб вона це зробила. Мама дуже знала. Перший 
хліб був, бо мама пішла у поле. Тоді ще землю тримали, 
ще колхозів не було, при румунах. А я вже була дівчи-
на така, та й мама сказала, шо оце мука, шоб ти її всю 
замісила до обід. То я місила, в печі палила, дивиласа, 
якшо за кусібою іскри скачут, значит воно уже наго-
ріло. Так було. То єк не напалено, то іскри не скачут, 
а так, єк іскри скачут, то можна садит. На лопаті сади-
ли. [У які дні не можна пекти хліб?] [У] понедівнок не 
можна печі і в п’ятницю. В п’ятницю пісний день, шо 
піст має. Та й счітают, шо то важкий день для хліба. 
А в понедівнок – початок тижня. [Що може трапитися, 
якщо пекти хліб у п’ятницю?] Може шось ізробитиса, 
шось таке недобре. [Якщо хліб забували в печі,] то шос 
недобре. Його вже треба не їсти. Шоб псам чи свиням. 
Воно на шос вліяє. Це то я знаю, шо не на добре.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрея пекли боханці. На коцюбі їдем коржа хапати. 
«Куда їдеш?» – «Їду коржа хапати». Хто хоче де: і хлоп-
ці, і дівчата. Сідайте та й їдте. А той корж вчеплений 

до сволока і висе, шоб писком дотягнети. Підскокнете 
та дотягнетес. А хто не дотягне, то тре’ здоймати, лу-
пати та давати. А ви дотягнули та й даєте своїм ниж-
чим хлопцям. Ви знаєте, всякі є хлопці: малі парубки, 
великі парубки. Та й хапають коржа, а потом виносять 
псові та й кладут псові. Оден пес хапнув одної тої ді-
вки, а тої не хапнув, бо дві дівки докупи си сойдинили. 
Я не робила. Тато казав, шо не тре’ це робити: «Нашо, 
шоби ти банувала [сумувала]?». [Святий вечір]. Стра-
ви: і голубці, і пшеничка, і пиріжки, і грибки. Ото таке. 
Хто шо мав. Треба, шоб на Святий вечір було дванад-
цять страв. Пісні. А вже рано тре’ їсти холодець. Пше-
ничку зваримо, втрем маку. Таку голу лиш сполочем. 
Сполокали, вкинули. Тоди вже витягли  – зварилася. 
Тоді вже кинули цукру і їмо. Мак сіяли в городі. Хто 
хоче – їсть багато. А потому рано бере студенець там, 
шо має, таке-во.  [...] У нас варя [кутю] великий гор-
нець, то й маєш до другого Святого вечора. Хто хоче, 
то варит [на другий Святий вечір], а хто має варену, 
то не варит. Маланка ходе у нас, співають. А піп коли 
ходе на Ардан, та тре’ зробити таку «трійцю» гарну, 
та втворит йому двері, шоб він зайшов до хати, та 
тре’ дати йму колач, та тре’ дати йму рушник чи по-
вісмо.  [...] [Святити воду] йдут до Дністра. А  як нє, 
то там чешма, то там. То жолоб. [...] Каждий покушав 
[воду свячену]. А  то тримають. Сховали. Буває, шо 
шос худобина заслабла, та покропити чи шо.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Носили вечерю бабі. Ну 
то тако – зробить поману вдома, там меску з пшени-
цею, бо то пшеницю варили, не рис, як зараз. Бо рис 
щитається, шо він же не пшениця. Пшениця  – хліб. 
[Рис –] то крупа, вона щитається як з дикого поля. То 
пшеницю варять. То накладають тої пшениці у мис-
ку, ту, шо купила нову, та й ложку нову – ще ложки 
були деревляні, не залізні, тепер то кладуть всі заліз-
ні, а то деревляні ложки були. Та й цукерки ті, та ков-
рижки, та мачелники. Тепер дають оден колач, а тоді 
ніхто оден колач не давав, тільки два колачі. Хто вже 
мав той рушник, кладе зверху та й понесе у село на 
Святий вечір. Увійде до хати, да «Добрий вечір», да 
«Поздоровляю зі Святим вечором», та вже знає, за 
кого треба давати: той – за сина, той – за чоловіка, хто 
кому вже підходе. Вона, якщо мала своє комусь дати, 
то дала, а як се уже так дає, то вже не дає цілу вечерю, 
а так, скілька бохончиків, цукерок. Це вже так даєш. 
Несли кому хочете  – і кумам, і  чужим даєте людям. 
А кумам колачі давали, по два колачі було, і кітичка зі-
лля якогось – чи з васильку там, чи чабрику. Вони своє 
клали – кусочок там васильку і пару колачів кумові, 
лиш одному дають, лиш куму. Колачі так, як зараз, – 
плетені, із діркою посередині. Хто як: хто має звідки, 
то в’язали у рушник, а як не мали – так клали на стіл 
кожному, і ви берете собі в сумку. Додому забирали, 
і  хто як.  [...] [Вечерю] носили. Якшо така жінка май 
богачка та злагодила вечерю, та принесе, де малі діти – 
туди. Приносили і до нас вечерю. Каже: «Тре’ нести 
Василеві – в него діти». А тримали до хресту та при-
носили. Батько, матка приносили. Ті [приносили], шо 
тримали до хресту, а ті, шо хочуть, то і такому бідно-
му. Пшеничка, грибки, пиріжки з картофлями чи з ка-
пустою. Таке-во, шоби не жирне.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ Діти ходя дном, а  старі 
йдут вечором. Музики наймают, там де дівки є. Старі 
йдут вечором під вікно: «Вуйку (чи дядя), можна ко-
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На брамі тако [віддають калачі]. Кладе на землю, там ФНа брамі тако [віддають калачі]. Кладе на землю, там 

тре’ дати йму колач, та тре’ дати йму рушник чи по

Ф
тре’ дати йму колач, та тре’ дати йму рушник чи по
вісмо.  [...] [Святити воду] йдут до Дністра. А  як нє, 

Ф
вісмо.  [...] [Святити воду] йдут до Дністра. А  як нє, 
то там чешма, то там. То жолоб. [...] Каждий покушав 

Ф
то там чешма, то там. То жолоб. [...] Каждий покушав 
[воду свячену]. А  то тримають. Сховали. Буває, шо 
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[воду свячену]. А  то тримають. Сховали. Буває, шо 
шос худобина заслабла, та покропити чи шо.
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шос худобина заслабла, та покропити чи шо.

ЗФЗВИФВИЧФЧАЙФАЙ «Ф «НФНЕСФЕСТИ ВЕФТИ ВЕ
то тако – зробить поману вдома, там меску з пшениФто тако – зробить поману вдома, там меску з пшени
цею, бо то пшеницю варили, не рис, як зараз. Бо рис Фцею, бо то пшеницю варили, не рис, як зараз. Бо рис 
щитається, шо він же не пшениця. Пшениця  – хліб. Фщитається, шо він же не пшениця. Пшениця  – хліб. 
[Рис –] то крупа, вона щитається як з дикого поля. То Ф[Рис –] то крупа, вона щитається як з дикого поля. То 
пшеницю варять. То накладають тої пшениці у мисФпшеницю варять. То накладають тої пшениці у мис
ку, ту, шо купила нову, та й ложку нову – ще ложки Фку, ту, шо купила нову, та й ложку нову – ще ложки 
були деревляні, не залізні, тепер то кладуть всі залізФбули деревляні, не залізні, тепер то кладуть всі заліз
ні, а то деревляні ложки були. Та й цукерки ті, та ковФні, а то деревляні ложки були. Та й цукерки ті, та ков

Е
нець, то й маєш до другого Святого вечора. Хто хоче, 

Е
нець, то й маєш до другого Святого вечора. Хто хоче, 
то варит [на другий Святий вечір], а хто має варену, 

Е
то варит [на другий Святий вечір], а хто має варену, 

Е
то не варит. Маланка ходе у нас, співають. А піп коли 

Е
то не варит. Маланка ходе у нас, співають. А піп коли 
ходе на Ардан, та тре’ зробити таку «трійцю» гарну, Еходе на Ардан, та тре’ зробити таку «трійцю» гарну, 
та втворит йому двері, шоб він зайшов до хати, та Ета втворит йому двері, шоб він зайшов до хати, та 
тре’ дати йму колач, та тре’ дати йму рушник чи поЕтре’ дати йму колач, та тре’ дати йму рушник чи по
вісмо.  [...] [Святити воду] йдут до Дністра. А  як нє, Евісмо.  [...] [Святити воду] йдут до Дністра. А  як нє, 
то там чешма, то там. То жолоб. [...] Каждий покушав Ето там чешма, то там. То жолоб. [...] Каждий покушав 
[воду свячену]. А  то тримають. Сховали. Буває, шо Е[воду свячену]. А  то тримають. Сховали. Буває, шо 
шос худобина заслабла, та покропити чи шо.Ешос худобина заслабла, та покропити чи шо.

ТИ ВЕЕТИ ВЕЧЕЧЕРЮ»ЕЕРЮ»
то тако – зробить поману вдома, там меску з пшениЕто тако – зробить поману вдома, там меску з пшени



469КІЦМАНСЬКИЙ  РАЙОН

лядувати?» – «Можна». Співают уже під віком. Колач 
винося. А дітям дрібне шоб давати. Діти страшно лю-
блять цукорочки, прянички. А колач вже не хотя діти. 
А тим дають колач. А котрий, шо любе випити, там дес 
тої горівочки трошки, та ще дав їм по стаканчику, то 
вони ще трохи поспівали. [Тепер] ходя, але не дуже. 
Можна казати, шо нє.

КІЦМАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Глиниця
Записали О. Боряк та О. Васянович  

12 листопада 2012 р. 
 у с. Глиниця Кіцманського р-ну Чернівецької обл. 

від Ткачук Зіновії Михайлівни, 1922 р. н., 
Антоняк Марії Григорівни, 1922 р. н.,  

Антоняка Іллі Миколайовича, 1949 р. н.,  
Мендришори Анни Миколаївни, 1956 р. н.,  

родом із с. Оршівці Кіцманського р-ну, 
Вишньовської Олександри Рудольфівни, 1920 р. н.,  

та Бляхарської Стефи Іллівни, 1943 р. н.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Відробила двадцять п’ять ро-
ків, то я була дев’ять років дояркою, перед пенсією. 
Я мала двадцять вісім корів – і це погодувати, і подо-
їти, і почистити. Прихожу я додому, вже треба дітям 
їсти зварити, я  прихожу  – до півдванадцятої я маю 
зварити. Якшо я маю м’ясо, таке, знаєте, молодщeньке, 
то я живо зварю, а як старе – я не годна варити. Шось 
так ріхтувала друге. І то приходжу пополудню додому, 
і то живо доварюю. І вже так з тими колхозами – вже 
немає пшениці і  немає муки, і  вже дают нам потро-
шечки. І так, як хтось мав яку премію, то треба було 
мати норму – норма була, кілько виробити бурака, ку-
курудзу. То хто мав ті норми, то ще получав цукру по-
трохи та бараболі потрохи, і все. Але гроші – копійки!

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ [Скільки разів на день раніше 
їли?] Їли, кілько хотіли. Сніданок, обід, полудень – пе-
рекус. Так як ми у полі робили, то полдники. Сідали – 
ходім підвечірок зробити, бо ми вже си наробили та 
хочем сісти, та наїстися теї їди. Це так, як у полуднік. 
Ой, та й гей поїли там. Сідаєм до роботи, бо то зара’ 
вечір. Та це таке було. А дома вєчєря вже. [Що їли на 
сніданок?] Боже! Шо там давали. Молоко, кісляк, єяца 
жарені, варені. А там уже якійсь борщ з фасулями чи 
капусту, шо-небудь – це вже на обід. А скільки було, 
шо нічого не їли. Аж на обід, а  рано нічого не їли. 
У колгосп треба іти, машина трубе, баба хапнула сапу 
на плєчо, шо мала там: якес яйце варене да кусок куле-
ші. Та й поїхала вже. [Що зараз готують на сніданок?] 
Як хто. Як панство – кохве п’ють. Бутербродики. Шо 
зваримо, то їмо. 

ХЛІБ Хліб пекла  – пшенична мука була. Хліб круглий 
пекли в печі. Розчиняли  – робили таку розчину на 
дріжжях, той розчин трохи підкисає, і  додають тро-
хи муки, і була піч повна. Дванадцять хлібин йшло у 
мене в піч. І на тиждень той хліб. Завше в суботу пе-
кли, в п’ятницю не пекли – гріх. 

ЧАСТУВАННЯ НА РОДИНАХ, ХРЕСТИНАХ До тих 
жінок, котрі родили, йшли на родини. Брали з собою 
хліб, цукор, маку, масло, канфети, хто шо купив – все, 
і яйце, – хто шо міг. Чоловіки йшли з жінками на ро-

дини. Чоловіки із горілкою йшли, а часом – із коньяч-
ком, шо то носили. На хрестини йшли з подарунками. 
М’ясо, котлети, отбівні, робили таку начинку – з цу-
кром, яйцями, таке добре було, а  тепер вже покида-
ється. Начинка – як макарон, береться манки наполо-
вину і половину муки кукурудзяної, і то все запарює, 
все се заправілі салом, жиром запарюється, і потому 
треба цукру стопити, туда всипати, трошки поташу 
і молоком розводити. І так треба розвести то, шо бе-
реться ложка, баняк такий, шоби ложку покласти, 
і шоби вона легонько падала. Як буде задовго падати – 
то густе, а як легеньке – буде добрим. Це була начинка. 
Макарон густий. Галушки [голубці]  – на самому по-
слідку: кладеться листок, якщо він великий, то треба 
перерубати, якщо невеликий, не треба його рубати, та 
й так, треба замастити і крутити. Скрутила і в баняк. 
І так варилися, не пеклися. Колачі. Коли вже додому 
мали йти, тоді дарували кумам колачі. Кожний кум 
ніс два колачі. Тато дає. У хустку не зав’язували. Сидіт 
кум за столом, а ми [роздаємо]. Але на колачі давали 
гроші. І тепер дають. Той колач – май і дірку хто зробе, 
але як він наріс [у печі], то закривається. Там не дають 
копійки, дають топіряни [купюри]. Даєм йому кола-
чі – дякуємо за те, що тримав дитину до хресту. Ко-
лачі забирає собі додому, а тато забирає гроші. Люди 
кушають всі того колача. Два колачі. Як десять кумів, 
то треба двадцять колачів. Такі були люди, але шо – 
було поле, було від чого. А тоді давали поменьше, як 
хто міг. А тепер вже люди по заграницях, то вже мають 
і знову дають.

ПОМИНКИ На обід готують так саме, як на весіллє. Як 
піст, то пісне, а як не піст, то так, як на весіллє. На-
кладут на стіл всьо. Перший раз кушают пшеничку. 
Несут з дому до церкви, там піп вже читає молитву. 
І  там ще в церкві тим людям, котрі не ідуть до хати 
на обід, дают кушати тої пшенички, а  решту несуть 
додому, сідают за стіл і зразу берут пшенички. Кожен 
собі бере – кладут у мисочку, і кожен мисочку бере, 
і кушає. Потрошку. З одної миски. Одну ложку, біль-
ше – нє. Як залишається – хтось з’їсть. Бо знаєш, шо 
кажуть? Хто скільки бере пшенички тої, скільки тих 
пшеничок є, стільки треба поклонів бити, молитись. 
Скільки тих зеренець возьме, то треба стати на коліна 
і  молитися, і  бити поклони. Дома  – скільки пшени-
чок, стільки поклонів. Це такий завіт. Поману дають 
вдома, дають чи по дорозі, як собі хто хоче, як ідут 
до церкви, до цвинтаря. Помана  – це колачі. З  дому 
дают колачі, може, когось не було на подвір’ї, комусь 
з фамілії [з родини], не тому, шо хто-небудь. Як хтось 
з фамілії не встиг прийти на подвір’я, то він зустрі-
не на дорозі і на дорозі дає поману. І  той фамільянт 
іде вже до церкви, на цвинтар, іде вже і до хати на 
обід. По одному колачу. Якшо тих втиралників стає 
вдоста, багато, то дає з втиралником, а якшо не стає 
втиралників, то дає самий колач. Парастаз і водички 
несеться до церкви. У  слойчику священа вода  – не-
сеться до церкви, і  там васильок зав’язаний такими 
ниточками файними, і  коли вже коло гробу, святят 
тією водичкою. Там, коли кладут парастаз на скіл, 
кладут ту пшеничку і ту водичку, і те разом все несут 
до церкви. І свічки, і колач до того. До водички – свіч-
ка, колач. Двом людям – по колачеві і ще втиралники, 
і цим так само – колач і втиралники. Парастас – те, що 
на патичках всілякі вироби, з квітами, помаранчами, 
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їли?] Їли, кілько хотіли. Сніданок, обід, полудень – пеІїли?] Їли, кілько хотіли. Сніданок, обід, полудень – пе
рекус. Так як ми у полі робили, то полдники. Сідали – Ірекус. Так як ми у полі робили, то полдники. Сідали – 
ходім підвечірок зробити, бо ми вже си наробили та Іходім підвечірок зробити, бо ми вже си наробили та 
хочем сісти, та наїстися теї їди. Це так, як у полуднік. Іхочем сісти, та наїстися теї їди. Це так, як у полуднік. 
Ой, та й гей поїли там. Сідаєм до роботи, бо то зара’ ІОй, та й гей поїли там. Сідаєм до роботи, бо то зара’ 
вечір. Та це таке було. А дома вєчєря вже. [Що їли на Івечір. Та це таке було. А дома вєчєря вже. [Що їли на 
сніданок?] Боже! Шо там давали. Молоко, кісляк, єяца Існіданок?] Боже! Шо там давали. Молоко, кісляк, єяца 
жарені, варені. А там уже якійсь борщ з фасулями чи Іжарені, варені. А там уже якійсь борщ з фасулями чи 
капусту, шо-небудь – це вже на обід. А скільки було, Ікапусту, шо-небудь – це вже на обід. А скільки було, 

М
то я живо зварю, а як старе – я не годна варити. Шось 
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то я живо зварю, а як старе – я не годна варити. Шось 
так ріхтувала друге. І то приходжу пополудню додому, 
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і то живо доварюю. І вже так з тими колхозами – вже 
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і то живо доварюю. І вже так з тими колхозами – вже 
немає пшениці і  немає муки, і  вже дают нам потро
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шечки. І так, як хтось мав яку премію, то треба було 
мати норму – норма була, кілько виробити бурака, ку
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курудзу. То хто мав ті норми, то ще получав цукру по
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трохи та бараболі потрохи, і все. Але гроші – копійки!Мтрохи та бараболі потрохи, і все. Але гроші – копійки!

[Скільки М[Скільки разів на день раніше Мразів на день раніше 
їли?] Їли, кілько хотіли. Сніданок, обід, полудень – пеМїли?] Їли, кілько хотіли. Сніданок, обід, полудень – пе-М-
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ходім підвечірок зробити, бо ми вже си наробили та Мходім підвечірок зробити, бо ми вже си наробили та 
хочем сісти, та наїстися теї їди. Це так, як у полуднік. Мхочем сісти, та наїстися теї їди. Це так, як у полуднік. 
Ой, та й гей поїли там. Сідаєм до роботи, бо то зара’ МОй, та й гей поїли там. Сідаєм до роботи, бо то зара’ 
вечір. Та це таке було. А дома вєчєря вже. [Що їли на Мвечір. Та це таке було. А дома вєчєря вже. [Що їли на 
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додому, сідают за стіл і зразу берут пшенички. Кожен Мдодому, сідают за стіл і зразу берут пшенички. Кожен 
собі бере – кладут у мисочку, і кожен мисочку бере, Мсобі бере – кладут у мисочку, і кожен мисочку бере, 
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їсти зварити, я  прихожу  – до півдванадцятої я маю Фїсти зварити, я  прихожу  – до півдванадцятої я маю 
зварити. Якшо я маю м’ясо, таке, знаєте, молодщeньке, Фзварити. Якшо я маю м’ясо, таке, знаєте, молодщeньке, 
то я живо зварю, а як старе – я не годна варити. Шось Фто я живо зварю, а як старе – я не годна варити. Шось 
так ріхтувала друге. І то приходжу пополудню додому, Фтак ріхтувала друге. І то приходжу пополудню додому, Ф

чі – дякуємо за те, що тримав дитину до хресту. Ко

Ф
чі – дякуємо за те, що тримав дитину до хресту. Ко
лачі забирає собі додому, а тато забирає гроші. Люди 

Ф
лачі забирає собі додому, а тато забирає гроші. Люди 
кушають всі того колача. Два колачі. Як десять кумів, 

Ф
кушають всі того колача. Два колачі. Як десять кумів, 
то треба двадцять колачів. Такі були люди, але шо – 

Ф
то треба двадцять колачів. Такі були люди, але шо – 
було поле, було від чого. А тоді давали поменьше, як Фбуло поле, було від чого. А тоді давали поменьше, як 
хто міг. А тепер вже люди по заграницях, то вже мають Фхто міг. А тепер вже люди по заграницях, то вже мають 
і знову дають.Фі знову дають.

ПОМИФПОМИНФНКИФКИ На оФНа обід готують так саме, як на весіллє. Як Фбід готують так саме, як на весіллє. Як 
піст, то пісне, а як не піст, то так, як на весіллє. НаФпіст, то пісне, а як не піст, то так, як на весіллє. На
кладут на стіл всьо. Перший раз кушают пшеничку. Фкладут на стіл всьо. Перший раз кушают пшеничку. 
Несут з дому до церкви, там піп вже читає молитву. ФНесут з дому до церкви, там піп вже читає молитву. 
І  там ще в церкві тим людям, котрі не ідуть до хати ФІ  там ще в церкві тим людям, котрі не ідуть до хати 
на обід, дают кушати тої пшенички, а  решту несуть Фна обід, дают кушати тої пшенички, а  решту несуть 

Е
мали йти, тоді дарували кумам колачі. Кожний кум 

Е
мали йти, тоді дарували кумам колачі. Кожний кум 
ніс два колачі. Тато дає. У хустку не зав’язували. Сидіт 

Е
ніс два колачі. Тато дає. У хустку не зав’язували. Сидіт 
кум за столом, а ми [роздаємо]. Але на колачі давали 

Е
кум за столом, а ми [роздаємо]. Але на колачі давали 
гроші. І тепер дають. Той колач – май і дірку хто зробе, Егроші. І тепер дають. Той колач – май і дірку хто зробе, 
але як він наріс [у печі], то закривається. Там не дають Еале як він наріс [у печі], то закривається. Там не дають 
копійки, дають топіряни [купюри]. Даєм йому колаЕкопійки, дають топіряни [купюри]. Даєм йому колаЕчі – дякуємо за те, що тримав дитину до хресту. КоЕчі – дякуємо за те, що тримав дитину до хресту. Ко
лачі забирає собі додому, а тато забирає гроші. Люди Елачі забирає собі додому, а тато забирає гроші. Люди 
кушають всі того колача. Два колачі. Як десять кумів, Екушають всі того колача. Два колачі. Як десять кумів, 
то треба двадцять колачів. Такі були люди, але шо – Ето треба двадцять колачів. Такі були люди, але шо – 
було поле, було від чого. А тоді давали поменьше, як Ебуло поле, було від чого. А тоді давали поменьше, як 
хто міг. А тепер вже люди по заграницях, то вже мають Ехто міг. А тепер вже люди по заграницях, то вже мають 
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все файно на патичках так натикано.  [...] Кладут їди 
всякої у миску і цу ложку – дают за поману. Відносят. 
Кому любите, кому хочете. Шукають, шоб такий сара-
ку [бідний], шо він не має нічого, йому несут. Всьо, 
шо є на столі. Всього потрошечки: і голубець, салати 
якоїс, потім пампушки, пшеничка обов’язково пови-
нна бути, риби кусочок і колач можут дати. І  завер-
тают. Це спеціально мисочку купляют нову, ложать 
ложечку і полотєнце або платок. І це віднесли до хати. 
[Що каже та людина, якій принесли поману?] Ну, що: 
«Прости Біг». Перехреститься. Чи молиться, чи не мо-
литься. Хто вміє молиться, той молиться, хто не вміє, 
то перехрестився та  й... Може казати: «Дякую вам. 
Аби ви здорові були, аби могли ще давати». На другий 
день свої ідут на цвинтар. Якусь закуску, якусь горіл-
ку [беруть] да дають поману. На могилі лишают хліба. 
[У] мішечку хліб. Є такі люди, шо й беруть. Водичку 
можуть лишати, у шось наливают.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО У нас Храм – Дру-
га Богородиця. [Як святкують Храм?] Це хто як має 
бажання, бо має оден гостей багато, а оден має менче. 
У  гості [приходять]. [Чи було таке, щоб біля церкви 
частували людей?] Було. Біля церкви у нас зараз по-
стійно на Другу Богородицю проводиться служба. 
Колись так само було. І  люди, котрі сторонські при-
ходили, то їх тут у обов’язковому порядку угощали.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
Святий вечір] дванадцять страв має бути. Пісне всьо. 
Але тепер хто на це дивитси  – старі люди. [Молодь] 
може їсти і ковбасу, і шо ти хоч на Святий вечір. [...] 
Пшениця, гриби, вареники, капусняки, риба, фасоля, 
біб, узвар, капуста пісна, голубці пісні, пампушки. 
Маєте дванадцять. У  нас кажут «вар» [узвар]. Там є 
і сливки, яблука можут бути сушені, грушки. Хто шо 
має, які сухофрукти.  [...] [Господар] їсти віднесе ху-
добі – теї їди, аби вперед худоба попробувала. Хліба 
там. Несе в мисці корові. Шо там є. Вівці. Всього по-
трошечки, по щепоточки. Та й дає їм у стайну. Це чо-
ловік має робити.  [...] Стив накрили. Колачі повинні 
бути. Два колачі. Сіно, під сіном повинні бути сіль і 
часнок. На це сіно кладете два калачі, хто має калач, 
а хто не має – хліб кладе, булочку. І свічу. І сідают вє-
чєряти. Люди сідают, помолятси, скажут «Отче наш» 
і тоди вже начинают їсти. Перше спробуют пшеницю. 
І ніхто не сміє ківатиси, не віходити, так засісти, аби 
не рухатиси. Бо маємо класти ще квочки. Аби квочка 
сиділа на одному, добре, аби не сиділа суда-туда. Це 
ворожут таке. Сіно кладут під скатерку. На це місце, 
де є калачі. У одному куточку. [Під столом] діти кво-
чут. Кидают пшениці цеї, коли вже почали, під стіл. 
Та й туди дитину застав’єют, шоби клонкала там, би 
квочила, би квочки були. Кидают пшеничку на бджо-
ли, би йому велиси. Нічого не кажут, лиш кидают. Як 
лапнеце стелі пшеничка, значить він буде мати бджо-
ли. Це господарь. [...] [Чи прибирають зі столу на Свя-
тий вечір?] Ночуєт, бо ті прийдут з гробів вечеряти. 
Душі прийдут. [Чи кладуть зайву ложку?] Ну, як хтось 
цего року помер: чи батько, чи чоловік, – то ставлять 
лишню одну, і там вона стоїт. Кутя. Пшеничка. Берут 
сушут її вперед. Та й жорня, шоб та луска з неї спала 
май. Аби то вона май файно си зварила. Ступа така 
є спеціально, то піхают, шоб вона від теї шелухи ві-
дійшла. А  тоді класти варити. Потому варя. Коли її 
зварили, додают горіхі, шоколад, мак, сахар  – всьо. 

І мед обов’язково, хто має, а хто не має, то кладут са-
хар. [Раніше шоколад не додавали?] То вже тепер до-
дают. [Воду святять] на Йордана. В послідні часи коло 
церкви [освячують]. В  церкві, а  то святили на воді. 
На Прут ходили. Там вірубували такий хрест із льоду. 
[Удома] пробуют, кушают цеї води. І обов’язково кру-
гом хату обсячуют, сарай, у кирницю обов’язково це 
насипают. І пробуют всі сяченої [води]. Відтак сідают  
шос їсти.

ЧАСТУВАННЯ КОЛЯДНИКІВ [Колядують] уже після 
вічері. Діти ходя по хатах. Ходя за рядом. Хата в хату. 
[Де колядують?] Під вікнами.  [...] Їх [церковних ко-
лядників] іде ціла Маланка, багато, чоловік двадцять, 
може, і більше. Оден є між ними вібраний чоловік. Він 
ці гроші пише [зберігає] і колядує з ними. [Платять,] 
як хто хоче. Даже багаті люди можуть і сто гривень 
дати – це у теперішній час багато. А так десять, двад-
цять, пійсят. І п’ять можут дати. Хата бідна – можуть 
дати лиш п’ять рублів. А  ви думаєте, вони дуже так 
ідут до таких бідних? Вони знают, до кого йдут. Нє-
нє-нє, не підряд. Оден хор. Але їх є багато у церкві. Чо-
ловіки і жінки. Це такий мішаний. Дітям гроші дают. 
Рубля. А так як до баби прийшли внуки, то баба дає 
там і пійсят, і двадцять. Як яка баба. А як даю яблуко 
йому, то він каже: «Я не беру яблуко. Мені не тре’. Мені 
гроші». [Що давали Вам, коли Ви в дитинстві ходили 
колядувати?] Півлева, півлія [лей – румунська валю-
та]. Так як піть копішок. Так давали тогди. Але дава-
ли горіхів май більше, яблук брали, а  тепер не хоче. 
Ні горіхи, ні яблука. Гроші. Як шоколадні [цукерки], 
то возьме. Чоколадня би ще взяли, а  це не хотя.  [...] 
[Колядують] на Святий вечір. Ще колядуют на Васи-
лія [14 січня]. Але на Василія – це такі, це вже не за 
гроші. Де Василі та де коні були, колись ішли коля-
дувати. У кого був кінь, на Василія ішли колядувати. 
Та й там вінчуют: «На щістя, на здоров’я, з Василієм. 
Аби дочекали на рік, від на рік до сто літ, кілько пан 
Бог призначив вам вік. Добрий вечір вам». Ходя [по-
сівати] на Василія: «Сію-посіваю, з Новим роком вас 
вітаю». Це діти. Більше май хлопчики, а  дівчата, дес 
як є зо три хлопчики, то одна дєвочка, та вона веде 
тих своїх малих, бо вони боятси. Приводит та сидит 
у закутку отам. Я як була там [у Брукліні], то на Васи-
лія тоже, як показал це, шо «Сію-посіваю...». Так вони 
мене чекали, аби я лиш на Василія прийшла і посіяла 
пшеницю. В магазині я сіяла ходила. І хазяйка така до-
вольна, помню, була. Прийде і дає мені двадціть до-
ларів. Одесіти вони були. Наші. З України. Діти тако 
собі сіют, тако по столі [стукає по столі] На землю хіба 
сіяли ці колопні. Як то зерно си називало? «Сімнє». По 
тому сімню як ходити, то так троскає. Спокає. Беремо 
[засіяне зерно] та кури скликаємо докупки, аби вони 
трималиси купки. А я там розсівала так. Я по магазині 
всім розсівала, а Софа така довольна. Хазяйка Софа 
називаласа. Одна – Софа, одна – Фіра, а хазяїн – Марік 
і Бела. Четверо хазяїв їх було. 

ПОСТУВАННЯ Говіннє начинаєтси  – це піст. Тепер 
двадцять восьмого [листопада] начинається говін-
нє до свєт Рідзвяних. Це вже начинається піст у нас. 
«Говіннє» кажут май у таких роках, як мама, а ми вже 
кажемо, у мому віці, моє покоління кажут «піст». Не 
їст скоромного нічого, не їст мясо, в основному посне 
всьо. І молоко не можна в піст. Молочні продукти не 
можна. Не іменно лиш молоко, там творог не можна, 
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І
трошечки, по щепоточки. Та й дає їм у стайну. Це чо

І
трошечки, по щепоточки. Та й дає їм у стайну. Це чо
ловік має робити.  [...] Стив накрили. Колачі повинні Іловік має робити.  [...] Стив накрили. Колачі повинні 
бути. Два колачі. Сіно, під сіном повинні бути сіль і Ібути. Два колачі. Сіно, під сіном повинні бути сіль і 
часнок. На це сіно кладете два калачі, хто має калач, Ічаснок. На це сіно кладете два калачі, хто має калач, 
а хто не має – хліб кладе, булочку. І свічу. І сідают вєІа хто не має – хліб кладе, булочку. І свічу. І сідают вє
чєряти. Люди сідают, помолятси, скажут «Отче наш» Ічєряти. Люди сідают, помолятси, скажут «Отче наш» 
і тоди вже начинают їсти. Перше спробуют пшеницю. Іі тоди вже начинают їсти. Перше спробуют пшеницю. 
І ніхто не сміє ківатиси, не віходити, так засісти, аби ІІ ніхто не сміє ківатиси, не віходити, так засісти, аби 
не рухатиси. Бо маємо класти ще квочки. Аби квочка Іне рухатиси. Бо маємо класти ще квочки. Аби квочка 
сиділа на одному, добре, аби не сиділа суда-туда. Це Ісиділа на одному, добре, аби не сиділа суда-туда. Це 

М
може їсти і ковбасу, і шо ти хоч на Святий вечір. [...] 

М
може їсти і ковбасу, і шо ти хоч на Святий вечір. [...] 
Пшениця, гриби, вареники, капусняки, риба, фасоля, 

М
Пшениця, гриби, вареники, капусняки, риба, фасоля, 
біб, узвар, капуста пісна, голубці пісні, пампушки. 

М
біб, узвар, капуста пісна, голубці пісні, пампушки. 
Маєте дванадцять. У  нас кажут «вар» [узвар]. Там є 

М
Маєте дванадцять. У  нас кажут «вар» [узвар]. Там є 
і сливки, яблука можут бути сушені, грушки. Хто шо 

М
і сливки, яблука можут бути сушені, грушки. Хто шо 
має, які сухофрукти.  [...] [Господар] їсти віднесе ху

М
має, які сухофрукти.  [...] [Господар] їсти віднесе ху-

М
-

добі – теї їди, аби вперед худоба попробувала. Хліба Мдобі – теї їди, аби вперед худоба попробувала. Хліба 
там. Несе в мисці корові. Шо там є. Вівці. Всього поМтам. Несе в мисці корові. Шо там є. Вівці. Всього по-М-
трошечки, по щепоточки. Та й дає їм у стайну. Це чоМтрошечки, по щепоточки. Та й дає їм у стайну. Це чо-М-
ловік має робити.  [...] Стив накрили. Колачі повинні Мловік має робити.  [...] Стив накрили. Колачі повинні 
бути. Два колачі. Сіно, під сіном повинні бути сіль і Мбути. Два колачі. Сіно, під сіном повинні бути сіль і 
часнок. На це сіно кладете два калачі, хто має калач, Мчаснок. На це сіно кладете два калачі, хто має калач, 
а хто не має – хліб кладе, булочку. І свічу. І сідают вєМа хто не має – хліб кладе, булочку. І свічу. І сідают вє
чєряти. Люди сідают, помолятси, скажут «Отче наш» Мчєряти. Люди сідают, помолятси, скажут «Отче наш» 
і тоди вже начинают їсти. Перше спробуют пшеницю. Мі тоди вже начинают їсти. Перше спробуют пшеницю. 

Ф
Колись так само було. І  люди, котрі сторонські при

Ф
Колись так само було. І  люди, котрі сторонські при
ходили, то їх тут у обов’язковому порядку угощали.

Ф
ходили, то їх тут у обов’язковому порядку угощали.

О ЦИКЛУ ФО ЦИКЛУ [На Ф[На 
ятий вечір] дванадцять страв має бути. Пісне всьо. Фятий вечір] дванадцять страв має бути. Пісне всьо. 

Але тепер хто на це дивитси  – старі люди. [Молодь] ФАле тепер хто на це дивитси  – старі люди. [Молодь] 
може їсти і ковбасу, і шо ти хоч на Святий вечір. [...] Фможе їсти і ковбасу, і шо ти хоч на Святий вечір. [...] 
Пшениця, гриби, вареники, капусняки, риба, фасоля, ФПшениця, гриби, вареники, капусняки, риба, фасоля, 
біб, узвар, капуста пісна, голубці пісні, пампушки. Фбіб, узвар, капуста пісна, голубці пісні, пампушки. 
Маєте дванадцять. У  нас кажут «вар» [узвар]. Там є ФМаєте дванадцять. У  нас кажут «вар» [узвар]. Там є 

Рубля. А так як до баби прийшли внуки, то баба дає 

Ф
Рубля. А так як до баби прийшли внуки, то баба дає 
там і пійсят, і двадцять. Як яка баба. А як даю яблуко 

Ф
там і пійсят, і двадцять. Як яка баба. А як даю яблуко 
йому, то він каже: «Я не беру яблуко. Мені не тре’. Мені 

Ф
йому, то він каже: «Я не беру яблуко. Мені не тре’. Мені 
гроші». [Що давали Вам, коли Ви в дитинстві ходили 

Ф
гроші». [Що давали Вам, коли Ви в дитинстві ходили 
колядувати?] Півлева, півлія [лей – румунська валю

Ф
колядувати?] Півлева, півлія [лей – румунська валю
та]. Так як піть копішок. Так давали тогди. Але даваФта]. Так як піть копішок. Так давали тогди. Але дава
ли горіхів май більше, яблук брали, а  тепер не хоче. Фли горіхів май більше, яблук брали, а  тепер не хоче. 
Ні горіхи, ні яблука. Гроші. Як шоколадні [цукерки], ФНі горіхи, ні яблука. Гроші. Як шоколадні [цукерки], 
то возьме. Чоколадня би ще взяли, а  це не хотя.  [...] Фто возьме. Чоколадня би ще взяли, а  це не хотя.  [...] 
[Колядують] на Святий вечір. Ще колядуют на ВасиФ[Колядують] на Святий вечір. Ще колядуют на Васи
лія [14 січня]. Але на Василія – це такі, це вже не за Флія [14 січня]. Але на Василія – це такі, це вже не за 
гроші. Де Василі та де коні були, колись ішли коляФгроші. Де Василі та де коні були, колись ішли коля
дувати. У кого був кінь, на Василія ішли колядувати. Фдувати. У кого був кінь, на Василія ішли колядувати. 
Та й там вінчуют: «На щістя, на здоров’я, з Василієм. ФТа й там вінчуют: «На щістя, на здоров’я, з Василієм. 

Е
цять, пійсят. І п’ять можут дати. Хата бідна – можуть 

Е
цять, пійсят. І п’ять можут дати. Хата бідна – можуть 
дати лиш п’ять рублів. А  ви думаєте, вони дуже так 

Е
дати лиш п’ять рублів. А  ви думаєте, вони дуже так 
ідут до таких бідних? Вони знают, до кого йдут. Нє-

Е
ідут до таких бідних? Вони знают, до кого йдут. Нє-
нє-нє, не підряд. Оден хор. Але їх є багато у церкві. ЧоЕнє-нє, не підряд. Оден хор. Але їх є багато у церкві. Чо
ловіки і жінки. Це такий мішаний. Дітям гроші дают. Еловіки і жінки. Це такий мішаний. Дітям гроші дают. ЕРубля. А так як до баби прийшли внуки, то баба дає ЕРубля. А так як до баби прийшли внуки, то баба дає 
там і пійсят, і двадцять. Як яка баба. А як даю яблуко Етам і пійсят, і двадцять. Як яка баба. А як даю яблуко 
йому, то він каже: «Я не беру яблуко. Мені не тре’. Мені Ейому, то він каже: «Я не беру яблуко. Мені не тре’. Мені 
гроші». [Що давали Вам, коли Ви в дитинстві ходили Егроші». [Що давали Вам, коли Ви в дитинстві ходили 
колядувати?] Півлева, півлія [лей – румунська валюЕколядувати?] Півлева, півлія [лей – румунська валю
та]. Так як піть копішок. Так давали тогди. Але даваЕта]. Так як піть копішок. Так давали тогди. Але дава
ли горіхів май більше, яблук брали, а  тепер не хоче. Ели горіхів май більше, яблук брали, а  тепер не хоче. 
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сметану не можна, масло, нічого не можна. А й рибу, 
приказуют, шо не можна вже їсти. Колис риба, то було. 
Кров є у рибі. Колис це не думали, шо є кров. Їли рибу. 
Оце пісне. Тепер вже і рибу не можна. Зара’ у піст: фа-
соля, капуста, вареники з капустов, з картопльов. Хто 
шо може. Хіба нема шо їсти. Грибів багато. Супи гриб-
ні, гриби сушені, консірвіровані. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пе-
чуть [паски] в четверь і суботу. У п’ятницю не печут. 
П’ятница перед Великоднем  – п’ятниця Великодна. 
Я перший раз як показала у Брукліні паски пекти, ніх-
то у Брукліні не пік паски так, як у нас, то я перший рік 
до Паски тисячу пасок напекла. Паска висока получа-
ється. Тася [форма для випікання] така зависока у нас 
[показує приблизно 10  см], кругла Потому вона на-
ростає, пишна робиться. Обов’язково сир там усеред-
ині має бути. Дрожжове тісто. Родив плетьонка тая, то 
треба вміти оформити її, і ото дірочка, шо є, то туди 
сир кладете. Обов’язково кладеться сир. Сир кладеть-
ся тоді, коли ти маєш уже класти у піч. Кладеш сир, 
зразу мазаєш яйцем і у піч. [Прикрашають] тим самим 
дрожжовим тістом. Можна розочку зробити, колосок 
можна зробити, якийсь листочок. Цим же тістом, або є 
слойонка – тісто слойоне. Та слойоним легше. Трошеч-
ки посипают маком. [Писанки] пишут перед Паскою. 
Послідній тиждень. Як хто наймаєтси, то він мусить 
багато до послідку писати і писати. Бо він наймнени. 
Бо то принося. На базарі купуємо, бо там дуже файно 
пишут. Гуцульські. То ми навіть їх і не використовуємо. 
Так тримаємо. Варені. А так як колис, я пам’ятаю, як я 
ще мала була, то вуйна Аничка писала. То Боже! Усяких 
фарбів тих. А писали воском. Кісточка така була. Пи-
сала, потому красила, потому у духовку клала, шоби 
підійшов той віск, потому прочищала. Вона красиво  
получала[ся].

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ [Паску святять] тепер в шість го-
дин, в сім ранку в неділю. [У кошик на посвячення бе-
руть:] ковбаса, яїчко, сало, хліб, хрін, часнок, хрестик 
маленький обов’язково повинен бути з тіста спіче-
ний, з дріжджового, сіль, масло. Всього потрошечки. 
Паска тоже. Писанки клали обов’язково і яічко об-
чищене, розрізане напополам. Обізатєльно таке має 
бути. То можеш оден кусочок покласти з яйця, мо-
жеш два покласти. А  писанка обов’язково має бути. 
Там дві-три. Котрі найгарні, ти кладеш собі у кошик. 
Обов’язково часнок. Це споконвіків так іде, шо має 
бути обов’язково часнок. 

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Тут був пан. Та 
та паня брали слуги за собов, а кошелики такі убрані 
ковбасами, солонинами та всячинами. Всякими при-
борами ті кошики, шо вона давала за поману. А ті ко-
лачі, шо вона брала, забирала додому. А у суботу, тиж-
день по Пасці проходит, Провідна називаласи субота, 
і вона виносила ті колачі назад до церкви, і рубала по 
грінці, і давала людям. То паня пекла. [...] Тиждень по 
Пасці – Провідна субота. [На цвинтарі] ділять пома-
ну. Кажде розносє. [Чи лишають щось на могилах?] 
В  основному там лишают кусочок паски, кусочок 
хліба чи печиво, канхвету чи яблучко. Їдят. У нас на 
Зелену неділю ідут [на кладовище], на Провідну субо-
ту. На Зелену неділю тільки виносят на цвинтар хто 
хоче. Їди там стільки, столи накриті. Коло кожного  
столики.

ХОТИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Бочківці
Записала Л. Артюх 27 червня 1981 р.  

у с. Бочківці Хотинського р-ну Чернівецької обл. 
від Ставицької Долени Дмитрівни

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Каровай несуть – називається «ко-
лачі». По парі для кожного з молодих. Прикрашають 
квітками, барвінком. Калачі печуть самі у домі моло-
дої й молодого. Печуть по багато калачів [для весіль-
них батьків]. Матка весільна дає мед, розкраює після 
реєстрації два колачі і всім присутнім дає каравай, 
змазаний медом. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Батько рідний зустрічає хлібом. Мама 
молодого кидає жито під ноги, переливає дорогу, бла-
гословляє хлібом-сіллю [двома калачами обоє зустрі-
чають]. Сідають всі за стіл. [...] [На хрестини] колачів 
сюди не несуть. Тут гостина називається «хрестини», 
або «родини». 

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Дванадцять холодних 
закусок: буженина, печінка, риба, сироп, салати, ков-
баса, гриби [опеньки] мариновані. Рідні носять за ку-
харок на стіл: голубці, м’ясо печене з огірками, «бабу» 
з макарану, «бабу» з муки [борошно, молоко, сода, 
яйця, олія, цукор], печиво солодке  – «медівники» 
називають. Випікають різні, але назва одна. Горілка, 
вино домашнє з винограду, вода солодка. Компоти не 
дають. Завжди є кухарки – і на весілля, і на похорон, 
і на родини. Увечері всі батьки другий раз заходять за 
стіл після танців парами, приносять дитині величез-
них колачів по парі, вклоняються, ставлять на стіл: 
«Прошу, прийміть ці колачі». По парі колачів забирає 
кожна пара нанашок. Всі ідуть з колачами додому.

c. Керстенці
Записали О. Боряк, Ю. Буйських та О. Васянович 

10 листопада 2012 р.  
у с. Керстенці Хотинського р-ну Чернівецької обл. 

від Башкатової Анастасії Василівни, 1930 р. н.,  
родом із с. Недобоївці Хотинського р-ну  

(у с. Керстенці проживає з 1962 р.),  
Савчук (Нагірняк) Ольги Петрівни, 1938 р. н.,  

Савчука Василя Григоровича, 1935 р. н.,  
Харковчук (Никурюк) Ольги Григорівни, 1935 р. н.,  

Харковчука Михайла Васильовича, 1930 р. н., 
та Харковчука Феодосія Васильовича, 1928 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА ХРЕСТИНАХ Восьмий день – треба 
було хрестити. А як не мав за шо, то чекав май даль-
ше. Так, як навесні – ніде нічого нема. Ну, чекай, якісь 
фрукти будуть, картошка. Ніхто таких страв не наро-
бляв, як тепер. Варили борщ – полушка: м’ясо. Кума 
іде – крижму бере та і там шось має дати на дитину, 
та вже на колачі гроші, бо колачі дають тим кумам, 
шо тримають до хресту. Пару колачів великих дают – 
це на дитину. Якщо не дали тоді, коли хрестилося, то 
должні дать, коли виходе заміж. Це дєтський хліб, по-
ложено дати. На весіллі дають у суботу, як роблять 
суботу. А  як ні  – коли вже молодий приїжджає, да 
кличут батьків, та та дитина, за яку не дали колачів 
[на хрестинах], бере і дає своїми руками – такі самі, 
у хустку зав’язані. І дає вона своїми руками за то, шо 
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І
руть:] ковбаса, яїчко, сало, хліб, хрін, часнок, хрестик 

І
руть:] ковбаса, яїчко, сало, хліб, хрін, часнок, хрестик 
маленький обов’язково повинен бути з тіста спічеІмаленький обов’язково повинен бути з тіста спіче
ний, з дріжджового, сіль, масло. Всього потрошечки. Іний, з дріжджового, сіль, масло. Всього потрошечки. 
Паска тоже. Писанки клали обов’язково і яічко обІПаска тоже. Писанки клали обов’язково і яічко об
чищене, розрізане напополам. Обізатєльно таке має Ічищене, розрізане напополам. Обізатєльно таке має 
бути. То можеш оден кусочок покласти з яйця, моІбути. То можеш оден кусочок покласти з яйця, мо
жеш два покласти. А  писанка обов’язково має бути. Іжеш два покласти. А  писанка обов’язково має бути. 
Там дві-три. Котрі найгарні, ти кладеш собі у кошик. ІТам дві-три. Котрі найгарні, ти кладеш собі у кошик. 
Обов’язково часнок. Це споконвіків так іде, шо має ІОбов’язково часнок. Це споконвіків так іде, шо має 

М
Так тримаємо. Варені. А так як колис, я пам’ятаю, як я 

М
Так тримаємо. Варені. А так як колис, я пам’ятаю, як я 
ще мала була, то вуйна Аничка писала. То Боже! Усяких 

М
ще мала була, то вуйна Аничка писала. То Боже! Усяких 
фарбів тих. А писали воском. Кісточка така була. Пи

М
фарбів тих. А писали воском. Кісточка така була. Пи
сала, потому красила, потому у духовку клала, шоби 

М
сала, потому красила, потому у духовку клала, шоби 
підійшов той віск, потому прочищала. Вона красиво 

М
підійшов той віск, потому прочищала. Вона красиво 

у святять] тепер в шість гоМу святять] тепер в шість го-М-
дин, в сім ранку в неділю. [У кошик на посвячення беМдин, в сім ранку в неділю. [У кошик на посвячення бе-М-
руть:] ковбаса, яїчко, сало, хліб, хрін, часнок, хрестик Мруть:] ковбаса, яїчко, сало, хліб, хрін, часнок, хрестик 
маленький обов’язково повинен бути з тіста спічеМмаленький обов’язково повинен бути з тіста спіче-М-
ний, з дріжджового, сіль, масло. Всього потрошечки. Мний, з дріжджового, сіль, масло. Всього потрошечки. 
Паска тоже. Писанки клали обов’язково і яічко обМПаска тоже. Писанки клали обов’язково і яічко об
чищене, розрізане напополам. Обізатєльно таке має Мчищене, розрізане напополам. Обізатєльно таке має 
бути. То можеш оден кусочок покласти з яйця, моМбути. То можеш оден кусочок покласти з яйця, мо
жеш два покласти. А  писанка обов’язково має бути. Мжеш два покласти. А  писанка обов’язково має бути. 

кожна пара нанашок. Всі ідуть з колачами додому.
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Бо то принося. На базарі купуємо, бо там дуже файно ФБо то принося. На базарі купуємо, бо там дуже файно 
пишут. Гуцульські. То ми навіть їх і не використовуємо. Фпишут. Гуцульські. То ми навіть їх і не використовуємо. 
Так тримаємо. Варені. А так як колис, я пам’ятаю, як я ФТак тримаємо. Варені. А так як колис, я пам’ятаю, як я 
ще мала була, то вуйна Аничка писала. То Боже! Усяких Фще мала була, то вуйна Аничка писала. То Боже! Усяких Ф
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називають. Випікають різні, але назва одна. Горілка, Фназивають. Випікають різні, але назва одна. Горілка, 
вино домашнє з винограду, вода солодка. Компоти не Фвино домашнє з винограду, вода солодка. Компоти не 
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тоді не дали, бо не було. Це вже відійшло. [...] Колачі 
з бєлої муки, і яйця, і молоко, і  сметана, – файні, як 
коровай, з діркою. Красіво виробляли – такі ружі, такі 
пупчики, один на другий клали, так тримали, хустку 
зав’язували і кумові давали. Як чоловіка нема, а жін-
ка – жінці давали. [...] Це на хрестинах дають два кола-
чі, як ідуть додому. Лиш один – куму, а кумі – нічого. 
Це іде чоловік з жінкою, кум з кумою іде, йому дали, 
а їй не дають, і вони ідуть додому, і вже дома кому хо-
чуть, тому і дають. Є багато, шо кажуть: «Ану, одне-
су я до своєї родини, най покушають, які колачі, шо 
сьогодні дали». Це такі, шо інтєрєсуются тим. Хотя 
не те шо пріветствовать один другого. А їх може бути 
і троє – і чоловік, і жінка, і дитина. Як я взяла вашу 
дитину – ви будете, і дитина буде. А колачів лиш два 
на всіх. Зверху на колачі буде хустка чи втиралник. Це 
ж пара – як його ділити? На хрестини ідуть двоє. [...] 
Бідний не робе такі хрестини, а багатий має, і дав би 
ще одну пару колачів – чом би йому не дати? На хрес-
тини так само ішли – муку брали, колачі печені, курку 
брали. От я знаю: у вас бідно, а  я маю та візьму ще 
курку  – коли варена, а  коли вирубала, і  така. Це на 
хрестини, на родини, то таке – шо було. Бо бєдность.

ПОМИНКИ Як мертвець в хаті, ставля свічку, горит. 
За поману  – хліба. Деревця такі пороблені, уломані, 
конфетами, пряниками, печенями вбрані, і шось там 
покладено: як жінка, то платок, як чоловік, то сороч-
ка красива. За поману. Дерево – обикновенне дерево. 
Саме більше з сливок, бо воно густеньке, а з яблоні – 
розкидане. Плодове дерево, шоб красиве. І  невелике 
таке. Притулити до стіни, і стояло, десь метр. Як буде 
велике, то буде падати. А його ж ще треба нести. «Де-
ревце» казали. Чіпляли канфети, печеннє, праники. 
Процесія іде – відро [з водою], деревце несуть перед 
мерцем. Більш бере додому. Бере ті медівники, канфе-
ти, а деревце поклали коло гроба. Кладут ще колачі – 
положено, шоб було три, це «мисочка» називається, 
саме цей хліб. Ці три хліби берут до церкви. Там вже 
батюшка читає, і лишається в церкві. У хустинку за-
вертают, так і несуть до церкви. [...] Медівники на по-
хорон пекли – із кіста. Це кісто, як на вертути. Розка-
чали. Та є такі формочки, поклала, каждий отдєльно. 
І  є чим убрати чи деревце, чи покласти на хліб. Так 
не годен накупитися з магазина, трохи треба і домаш-
нього. Медівник солодкий. [...] Приходят люди з цвин-
таря, сідают за стіл, поїли, виходят, тоді дают їм пома-
ни – хліб ув’яжут у торбиночку, там печеннє, канфе-
ти, медівники, ну, і ще якесь друге печеннє, шоб було 
шось файне, шоби не порожню торбинку дати. І тим 
людям, що були за столом, всім дають поману. Тому 
печеться багато медівників. Ті, шо мають умерших, ти 
хочеш щось віддать за свого помершого, ідуть в мага-
зин, та і возьмеш там – печеннє, канфети, хлібчик, і на 
цвинтарі кому хоче, дасть в руки. Хліб не кладеться на 
могилу – пси ходять. Треба мати три колачі, ще щось 
за поману. Коли мертвець умре, а так не підеш. Це вже 
поховали, і чекаєш, як хтось умре. І як умре, я долж-
на піти, купити хліба, ще щось там і випровадити свій 
рід. Три колачі і щось за поману – пряники, канфети – 
по желанію і по возможності людини. Як вона не має, 
то шо вона може зробити? Шоб Господь його прийняв. 
Ідеш з тим у церкву, а після церкви із тим мерцем зра-
зу на цвинтар ідут. Береш поману з собою, і над тим 
гробом, шо не сьогодні, а ще тоді помер, мають свого 

відспівати. Батюшка відспіває після того, як цего по-
ховали і відспівали. Наперед не личить, після цего. 
Просимо, шо ходім до мене. Людям роздають поману. 
Це до того ідуть – як другий мертвець, одпівати ідуть. 
«Обід», «панахида» – хто як скажить. Кажуть: «При-
ходьте до нас на обід». Борщ, галушки, можно їсти 
скоромне – м’ясо. Як нє – картошку якусь, гриби. Ко-
ливо – з пшениці обізатєльно. Ми по-сільськи кажемо 
«пшениця». Трошки рису кладе, шоб була м’якенька, 
і  трохи цукру, звідки меду? Шоб була солодка. Кіль-
ко мисок кладуть – чотири миски пшениці, чотири – 
рису, шоби скрізь була. Беруть скільки хто хоче, шоби 
кончити миску. Коли батюшка поблагословит, коли 
вже начинаємо їсти, насамперед називається «кутю 
їсти». А  тоді шо хочеш собі їж. Просимо: «Доїжте 
пшенички, лишилося трошки, не лишайте». Доїдаємо, 
щоб не лишалася. На стіл кладуть кружку води і хлі-
ба три. Поки люди є. А потом як ідуть – дають за по-
ману. На другий, на третій день можуть дати. А є, шо 
дають тільки [в] той день. Любому дають. Воду вилю-
ють. І кружку, і три хліби комусь треба дать. Комусь 
з родичів. Як хоче води, то і вип’є – вода чистенька. 
Або виллє. А з хлібом? Їдять! Хліб не викинеш – хліб є 
дар Божий. [...] Коли похоронят, то є так, шо хто має, 
то роблє дома ці помінкі, а хто має грошій багато, то 
багато тут у барові цім нашому заказуют тоже. Та вже 
як похоронили покой[ника], то: «Прошу, приходіт, – 
каже,  – на обід». Родичі просят. [Чи могли прийти 
нерідні, сусіди?] Є, вони просі всіх, хто хоче. Да вже 
батюшка йде, да вже певчі ці з батюшком. [Яку стра-
ву треба їсти першою?] Кутю. Перша – кутя в нас, це 
в нас «пшеница» називаєця. Пшеница варьона. Дают 
холодне, а як є так, шо немає, то лиш пшеница, борщь. 
М’ясо там ми робим з начінкою чі з рисом, голубці, 
робим це – от в нас називают «баба» з кіста – з вер-
мишелі, з рожків тих ми робим. Отакі-во варимо, аби 
не переварити. Отакі рожкі, макарони є, бо з верми-
шелі, з лапші то воно не дуже так, а це ми варим так 
їх, аби не переварити. Коротчє, надо варить так їх, 
відціжуєм, кладем маргарін, олію добавляєм до неї, 
і як трошкі простигне це кісто, добавляєм того і б’єм 
яєчка, на три кілограми цих рожків ми б’єм двацять 
п’ять яєчок. То на десять літер і ту каструлю берем. 
Якшо є кукурузяна мука, молоко добавляєм, шоб вона 
була така м’яковата. І кладем так с кулак муки куку-
рузної або манкі чуть для связкі. Або то, або то. І по-
том кладем її у пєчку. Та я в духовці тоже, буває, шо 
[печу]. Якшо не [в] пєчкі, то в духовці, то можна. Як 
на багато, то це ми робим три кілограми, а як дома – 
там на тий кілограм то й п’ять-шість яєчок. Лиш вона 
вогонь не любе, треба або в чавунику, або в каструлькі 
її робити. Вогонь вона великі не любе, то «капроно-
ва», то та любе вогонь великій, а ця не любе вогонь. 
«Капронова бабка» – щє одна, та, шо ми робим. То щє 
й хороша «баба», то як торта роблять. Це на порцію: 
десять яїчок, баночька півлітрова сахарю. Збиваєш до 
піни його, шоби сахарь розбити. Можна, якшо є мік-
сер, міксером розбити. Потом добавляєм: одна банка 
літрова мукі білої, пачька маргаріну, топим, і  стакан 
олії, бо ми клали раньше півлітру олії – то вона дуже 
жирна, тичє дуже. Те всьо перемішати гарно, добави-
ти кілограм молока, ложка столова соди  – погасити 
оцетом, – це вже коли маєш класти її запікати в піч, бо 
як ти раньше її заколотиш, то вона, сода, сідає. А так 
її колотити, вона така ріденька робиться. На другий 

http://www.etnolog.org.ua

І
саме цей хліб. Ці три хліби берут до церкви. Там вже 

І
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хорон пекли – із кіста. Це кісто, як на вертути. РозкаМхорон пекли – із кіста. Це кісто, як на вертути. Розка
чали. Та є такі формочки, поклала, каждий отдєльно. Мчали. Та є такі формочки, поклала, каждий отдєльно. 
І  є чим убрати чи деревце, чи покласти на хліб. Так МІ  є чим убрати чи деревце, чи покласти на хліб. Так 
не годен накупитися з магазина, трохи треба і домашМне годен накупитися з магазина, трохи треба і домаш

Ф
За поману  – хліба. Деревця такі пороблені, уломані, 

Ф
За поману  – хліба. Деревця такі пороблені, уломані, 
конфетами, пряниками, печенями вбрані, і шось там 

Ф
конфетами, пряниками, печенями вбрані, і шось там 
покладено: як жінка, то платок, як чоловік, то сороч

Ф
покладено: як жінка, то платок, як чоловік, то сороч-

Ф
-

ка красива. За поману. Дерево – обикновенне дерево. Фка красива. За поману. Дерево – обикновенне дерево. 
Саме більше з сливок, бо воно густеньке, а з яблоні – ФСаме більше з сливок, бо воно густеньке, а з яблоні – 
розкидане. Плодове дерево, шоб красиве. І  невелике Фрозкидане. Плодове дерево, шоб красиве. І  невелике 
таке. Притулити до стіни, і стояло, десь метр. Як буде Фтаке. Притулити до стіни, і стояло, десь метр. Як буде 
велике, то буде падати. А його ж ще треба нести. «Де Фвелике, то буде падати. А його ж ще треба нести. «Де- Ф-
ревце» казали. Чіпляли канфети, печеннє, праники. Фревце» казали. Чіпляли канфети, печеннє, праники. 

Або виллє. А з хлібом? Їдять! Хліб не викинеш – хліб є 

Ф
Або виллє. А з хлібом? Їдять! Хліб не викинеш – хліб є 

Ф
дар Божий. [...] Коли похоронят, то є так, шо хто має, 

Ф
дар Божий. [...] Коли похоронят, то є так, шо хто має, 
то роблє дома ці помінкі, а хто має грошій багато, то 

Ф
то роблє дома ці помінкі, а хто має грошій багато, то 
багато тут у барові цім нашому заказуют тоже. Та вже 

Ф
багато тут у барові цім нашому заказуют тоже. Та вже 
як похоронили покой[ника], то: «Прошу, приходіт, – 

Ф
як похоронили покой[ника], то: «Прошу, приходіт, – 
каже,  – на обід». Родичі просят. [Чи могли прийти Фкаже,  – на обід». Родичі просят. [Чи могли прийти 
нерідні, сусіди?] Є, вони просі всіх, хто хоче. Да вже Фнерідні, сусіди?] Є, вони просі всіх, хто хоче. Да вже 
батюшка йде, да вже певчі ці з батюшком. [Яку страФбатюшка йде, да вже певчі ці з батюшком. [Яку стра
ву треба їсти першою?] Кутю. Перша – кутя в нас, це Фву треба їсти першою?] Кутю. Перша – кутя в нас, це 
в нас «пшеница» називаєця. Пшеница варьона. Дают Фв нас «пшеница» називаєця. Пшеница варьона. Дают 
холодне, а як є так, шо немає, то лиш пшеница, борщь. Фхолодне, а як є так, шо немає, то лиш пшеница, борщь. 
М’ясо там ми робим з начінкою чі з рисом, голубці, ФМ’ясо там ми робим з начінкою чі з рисом, голубці, 
робим це – от в нас називают «баба» з кіста – з верФробим це – от в нас називают «баба» з кіста – з вер
мишелі, з рожків тих ми робим. Отакі-во варимо, аби Фмишелі, з рожків тих ми робим. Отакі-во варимо, аби 

Е
ба три. Поки люди є. А потом як ідуть – дають за по

Е
ба три. Поки люди є. А потом як ідуть – дають за по
ману. На другий, на третій день можуть дати. А є, шо 

Е
ману. На другий, на третій день можуть дати. А є, шо 
дають тільки [в] той день. Любому дають. Воду вилю

Е
дають тільки [в] той день. Любому дають. Воду вилю
ють. І кружку, і три хліби комусь треба дать. Комусь Еють. І кружку, і три хліби комусь треба дать. Комусь 
з родичів. Як хоче води, то і вип’є – вода чистенька. Ез родичів. Як хоче води, то і вип’є – вода чистенька. 
Або виллє. А з хлібом? Їдять! Хліб не викинеш – хліб є ЕАбо виллє. А з хлібом? Їдять! Хліб не викинеш – хліб є Едар Божий. [...] Коли похоронят, то є так, шо хто має, Едар Божий. [...] Коли похоронят, то є так, шо хто має, 
то роблє дома ці помінкі, а хто має грошій багато, то Ето роблє дома ці помінкі, а хто має грошій багато, то 
багато тут у барові цім нашому заказуют тоже. Та вже Ебагато тут у барові цім нашому заказуют тоже. Та вже 
як похоронили покой[ника], то: «Прошу, приходіт, – Еяк похоронили покой[ника], то: «Прошу, приходіт, – 
каже,  – на обід». Родичі просят. [Чи могли прийти Екаже,  – на обід». Родичі просят. [Чи могли прийти 
нерідні, сусіди?] Є, вони просі всіх, хто хоче. Да вже Енерідні, сусіди?] Є, вони просі всіх, хто хоче. Да вже 
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день ідут на цвинтар. Двоє-троє покличеш з собою, 
візьмеш помани, побудут, посидят, поплачут та й ідут 
собі додому. Несут їсти. Горілку пили, а  тепер  – ні. 
Я вам скажу від чесної душі, шо я так чекала такого 
слова від батюшки, шоб він сказав, шоби не давати го-
рілку на похорон – шо я вам сказати не можу! У мене 
коли чоловік вмер, і робили обід у шість неділь, а він 
сказав: «Люди добрі, просю вас, не робіт обід з горів-
кою, бо того обіду нігде нема. Ви,  – каже,  – робите, 
а його ніде нема. Богові горілки не треба і мерцям там 
горілки не треба». І я почула то слово, і не дала. І шо 
казали хлопці ті: «Шо було б [знали], шо у неї горілки 
не буде, ми би із дому взяли по півлітри, були випи-
ли». Це я перва зробила. Це мені ще мама казали (там 
в Недобоївцях не давали горілки): «Не давай горіл-
ку». А я кажу: «Мамо, як не дам горілку, скажут, шо 
якась дурна недобоївська прийшла і горівки не дала. 
Як скаже батюшка  – я  тоді не дам. А  доки батюшка 
не скаже – я не беруся». І як сказав, я не дала. [...] Те-
пер на цвинтарі на могилу не ставлять горілку. А було. 
Ставили чарочку на могилку чи в руках тримали, але 
там вона була. На могилі на другий день шо лишали? 
Як лишеш – пси потягнуть. Їсти не брали. За поману 
роздали – і всьо, пішли з тим. А хліб шоб розкидати – 
такого у нас не було! Постояли, побалакали, роздали 
поману і пішли додому, сіли, наїлися.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Проводи не-
суть паску, миску чи казан, шоб взяти шось за поману. 
Стелют на могилу хто клейонку, хто скатерку, кладуть 
поману  – пасочка ціла, не кусочок. Тепер купляють 
Хто пече тепер паски? Колись солодкі були. Крашанки 
беруть, канфети, печеннє. Батюшка править, і розда-
єм за поману. На могилі не лишаєм. Можна і лишати, 
бо є прохачки  – заберуть. Але як нема прохачок, то 
нема шо лишати. Даєм тому, хто просить, а не тако-
му, шо прийшов додому. Дай тому, шо хоче, буде їсти. 
Є таке діло: батюшка збирає три колачі і везе як не в 
престарелий дім, так в тюрму, або дасть десь дітям. 
Шо ми дали, він там все збирає і віддає. На Проводи 
батюшка збирає три колачі. Колачі – це паски, без дір-
ки. На хрестини – великі, а ці – маленькі. Більше хліба 
тепер берем, бо хліб пухкий, а колач як возьмеш – він 
сивий всередині. Хліб май добрий такий. 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Андрея вже складалиса, дівки варили їсти, а  хлопці 
горівки приносили. Тоди п’ют там. Потрошки. І  вже 
гуляют, співают. То ж клуба не було, то так хлопці ві-
водили музику. Скрипка, гармошка, та була й духова 
музика, але то дорого май було. Був барабан. Вішали 
[калиту]. «Корж» [називався]. Корж чіпляют. Декотрі 
дівки так давали хлопцам, а декотрі то чіпляют до сво-
лока на мотузок, і скаче до коржа. Вона підтягне, а він 
скаче та й не годний скакати. Скоче раз, два рази. Тоди 
вже пускают, та він досягає зубами. [...] Мій брат, ма-
лий ще був, Васів тато, та й пішов там до одної хати, 
там сім дівок Андрея робили. То сестра наша пер-
ва [двоюрідна сестра], то сусіди, самі такі, і завісили 
йому сім коржів. Він мав, може, зо тринадцять років, 
дванадцять. Тако. Він ніс коржі додому, поклав у кор-
зині та пішов сам у туалет. Відти прийшов, а пси роз-
тягнули коржі. То ми сміялиса з него.  [...] Ворожили 
[дівчата] і кричали «Берда». Кричит «Берда» і слухає: 
де пес загавкає, туди вона має віддатися, на той кут. 
І ротом води носили, балабухи пекли, мняли і клали 

на стілець ці балабухи. У нас там є ці три-штири ді-
вки. Це мій, це ваш, це той. Чий балабух пес схватит 
вперед, та має скоріше віддатися.  [...] Кутя як в нас 
робиця? Ми перебираєм пшеницу. Є,  шо добавляєм 
рису, але чось у нас все лиш пшеница. Пшеницу пере-
бираєм і помиєм її добре, і обварюєм, але воно і так 
можна, але саме лучє, якби вона вісохла, сухє воно 
дуже добре, вона так розпукає. А відтак кладем її, об-
варюєм так, а потом кладем в пєчку, якшо на багато, 
а як нє, як на Святий вечір, так притулім там у духо-
вку, то вона собі доходе. Ну, вона довго варица, рис 
скоріше варіца, а пшеница довго, пшеница най вкус-
ніше за рис. Трошки соли добавляєм. Ізюм додаємо, 
горіхи, мак, хальву. [...] Відбирают її [пшеницю]. Є, шо 
жорна такі, облущуют. Ну у нас цього нема. Ми так. 
Яка є пшениця. Вода кипит. Кинули у чавун. Нічим не 
били. Помили та й в окріп кинули, та й вона кипит. 
Та й мішаєм ложкою, шоб не пригоріла. Цукор, горіхи 
можна втовчи, маку, але вже як пшениця варена, то 
тоди, коли їсти. У нас меду мало. Можна і меду, чого 
не можна. Це медом, коли не було цукру. Видай, це 
після войни було, у  нас тута-во сусід жив, робив на 
заводі, то до нього йшли взяти. Він приносив міляс. 
Та й до тої пшенички давали міляс, бо не було цукру. 
А моя мама знала, як з солодкого буряка робити таке 
солодке, як би варення. То з того тоже їли. Не лиш на 
Святий вечір, а й так. Слава Богу за всьо. [...] Компот. 
Сливки, сушениці з яблук, якшо кришили, сушили 
проти сонечка. Тоже варя.

ЗВИЧАЙ «НЕСТИ ВЕЧЕРЮ» Вечерю носили кому хо-
чеш. Коли Святий вечір, варю пісну страву – пшенич-
ку, галушки, як є – рибу, печериці, сливки. То казали 
колись, шо зварити дванадцять страв на Святий вечір. 
То я купила собі шось за поману – там чи миску, чи та-
рілку – та й трошки того, трошки того наклала, та ще 
зверха колач, та ще шо маю зверха – чи то кофтину, чи 
спідничину, чи хустку, чи втиралник. І думаю – куди 
понесу? А піду до тої – вона бідна, ніхто до неї не при-
йде, піду до неї. А тоді думаю – піду до сестри своєї, 
відвідаю. І до сусіди. Так даю. А вона, як іду додому, 
щось своє дасть. То забирає – міняє. А воно добре так – 
шоби відніс, і шоб вона не вертала, бо ти хочеш, шоб 
воно було десь, шоб якась помана була. Ну вертає – це 
трудить жінку. Треба йти десь так, де знаєш, шо немає 
шо вернути. Спасібо та й усе. Це за маму, за тато, за 
чоловіка віддаєш – за поману. Потрошку всього клали 
в одну миску – одну сливку, трошки пшенички, трош-
ки мішається. Є всілякий народ. Є такі, шо даш йому 
за поману – з’їсть, а є такі, шо і не з’їсть. Кажуть: «До-
брий вечір». І дали в руки – нате за мою маму, за чоло-
віка, а то за сестру – як хочеш. А вона: «Спасібо, най 
Бог прийме». Шоби Бог приймів сю вечерю. 

ХАРЧУВАННЯ В ГОЛОДНІ РОКИ Їли і кочани, жорни-
ли. Да-да, кукурудзяні кочани. А з соняшника витис-
кали з середини. Це я сама робила, як ходила жорнити 
в дєтстві. Та й тоже їли. Не повмирали. Бог дав, шо 
й сьогодні жиєм. Такий котьол, і туди той соняшник 
молотя, і дают до олійні, і тоди з тих папок там лущи, 
і вже олій.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ З кукурудзи крупи, тоже ва-
рятси галушки з них. І кашу можна з молоком. Колис 
його мама більше варила кашу з молока, бо я туда 
йшла. Молоко закипит. Крупів сполокали та й кинув, 
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І
Шо ми дали, він там все збирає і віддає. На Проводи 

І
Шо ми дали, він там все збирає і віддає. На Проводи 
батюшка збирає три колачі. Колачі – це паски, без дірІбатюшка збирає три колачі. Колачі – це паски, без дір
ки. На хрестини – великі, а ці – маленькі. Більше хліба Іки. На хрестини – великі, а ці – маленькі. Більше хліба 
тепер берем, бо хліб пухкий, а колач як возьмеш – він Ітепер берем, бо хліб пухкий, а колач як возьмеш – він 
сивий всередині. Хліб май добрий такий. Ісивий всередині. Хліб май добрий такий. 

 ЗИМОВОГО КАЛЕ І ЗИМОВОГО КАЛЕН ІНД ІДАРІАРНІНОГІОГО ЦИКЛУІО ЦИКЛУ
дрея вже складалиса, дівки варили їсти, а  хлопці Ідрея вже складалиса, дівки варили їсти, а  хлопці 

горівки приносили. Тоди п’ют там. Потрошки. І  вже Ігорівки приносили. Тоди п’ют там. Потрошки. І  вже 
гуляют, співают. То ж клуба не було, то так хлопці віІгуляют, співают. То ж клуба не було, то так хлопці ві

М
поману  – пасочка ціла, не кусочок. Тепер купляють 

М
поману  – пасочка ціла, не кусочок. Тепер купляють 
Хто пече тепер паски? Колись солодкі були. Крашанки 

М
Хто пече тепер паски? Колись солодкі були. Крашанки 
беруть, канфети, печеннє. Батюшка править, і розда

М
беруть, канфети, печеннє. Батюшка править, і розда
єм за поману. На могилі не лишаєм. Можна і лишати, 

М
єм за поману. На могилі не лишаєм. Можна і лишати, 
бо є прохачки  – заберуть. Але як нема прохачок, то 

М
бо є прохачки  – заберуть. Але як нема прохачок, то 
нема шо лишати. Даєм тому, хто просить, а не тако

М
нема шо лишати. Даєм тому, хто просить, а не тако-

М
-

му, шо прийшов додому. Дай тому, шо хоче, буде їсти. 

М
му, шо прийшов додому. Дай тому, шо хоче, буде їсти. 
Є таке діло: батюшка збирає три колачі і везе як не в МЄ таке діло: батюшка збирає три колачі і везе як не в 
престарелий дім, так в тюрму, або дасть десь дітям. Мпрестарелий дім, так в тюрму, або дасть десь дітям. 
Шо ми дали, він там все збирає і віддає. На Проводи МШо ми дали, він там все збирає і віддає. На Проводи 
батюшка збирає три колачі. Колачі – це паски, без дірМбатюшка збирає три колачі. Колачі – це паски, без дір-М-
ки. На хрестини – великі, а ці – маленькі. Більше хліба Мки. На хрестини – великі, а ці – маленькі. Більше хліба 
тепер берем, бо хліб пухкий, а колач як возьмеш – він Мтепер берем, бо хліб пухкий, а колач як возьмеш – він 
сивий всередині. Хліб май добрий такий. Мсивий всередині. Хліб май добрий такий. 

О ЦИКЛУМО ЦИКЛУ

рілку – та й трошки того, трошки того наклала, та ще 

М
рілку – та й трошки того, трошки того наклала, та ще 
зверха колач, та ще шо маю зверха – чи то кофтину, чи Мзверха колач, та ще шо маю зверха – чи то кофтину, чи 
спідничину, чи хустку, чи втиралник. І думаю – куди Мспідничину, чи хустку, чи втиралник. І думаю – куди 
понесу? А піду до тої – вона бідна, ніхто до неї не приМпонесу? А піду до тої – вона бідна, ніхто до неї не при

Ф
оводи не

Ф
оводи не

суть паску, миску чи казан, шоб взяти шось за поману. Фсуть паску, миску чи казан, шоб взяти шось за поману. 
Стелют на могилу хто клейонку, хто скатерку, кладуть ФСтелют на могилу хто клейонку, хто скатерку, кладуть 
поману  – пасочка ціла, не кусочок. Тепер купляють Фпоману  – пасочка ціла, не кусочок. Тепер купляють 
Хто пече тепер паски? Колись солодкі були. Крашанки ФХто пече тепер паски? Колись солодкі були. Крашанки 

заводі, то до нього йшли взяти. Він приносив міляс. 

Ф
заводі, то до нього йшли взяти. Він приносив міляс. 
Та й до тої пшенички давали міляс, бо не було цукру. 

Ф
Та й до тої пшенички давали міляс, бо не було цукру. 
А моя мама знала, як з солодкого буряка робити таке 

Ф
А моя мама знала, як з солодкого буряка робити таке 
солодке, як би варення. То з того тоже їли. Не лиш на 

Ф
солодке, як би варення. То з того тоже їли. Не лиш на 
Святий вечір, а й так. Слава Богу за всьо. [...] Компот. 

Ф
Святий вечір, а й так. Слава Богу за всьо. [...] Компот. 
Сливки, сушениці з яблук, якшо кришили, сушили ФСливки, сушениці з яблук, якшо кришили, сушили 
проти сонечка. Тоже варя.Фпроти сонечка. Тоже варя.

З ФЗВИФВИЧФЧАЙФАЙ «Ф «НФНФЕСФЕСТИ ВЕФТИ ВЕЧФЧЕРЮ»ФЕРЮ»
чеш. Коли Святий вечір, варю пісну страву – пшеничФчеш. Коли Святий вечір, варю пісну страву – пшенич
ку, галушки, як є – рибу, печериці, сливки. То казали Фку, галушки, як є – рибу, печериці, сливки. То казали 
колись, шо зварити дванадцять страв на Святий вечір. Фколись, шо зварити дванадцять страв на Святий вечір. 
То я купила собі шось за поману – там чи миску, чи таФТо я купила собі шось за поману – там чи миску, чи таФрілку – та й трошки того, трошки того наклала, та ще Фрілку – та й трошки того, трошки того наклала, та ще 
зверха колач, та ще шо маю зверха – чи то кофтину, чи Фзверха колач, та ще шо маю зверха – чи то кофтину, чи 

Е
Та й мішаєм ложкою, шоб не пригоріла. Цукор, горіхи 

Е
Та й мішаєм ложкою, шоб не пригоріла. Цукор, горіхи 
можна втовчи, маку, але вже як пшениця варена, то 

Е
можна втовчи, маку, але вже як пшениця варена, то 

Е
тоди, коли їсти. У нас меду мало. Можна і меду, чого 

Е
тоди, коли їсти. У нас меду мало. Можна і меду, чого 
не можна. Це медом, коли не було цукру. Видай, це Ене можна. Це медом, коли не було цукру. Видай, це 
після войни було, у  нас тута-во сусід жив, робив на Епісля войни було, у  нас тута-во сусід жив, робив на 
заводі, то до нього йшли взяти. Він приносив міляс. Езаводі, то до нього йшли взяти. Він приносив міляс. 
Та й до тої пшенички давали міляс, бо не було цукру. ЕТа й до тої пшенички давали міляс, бо не було цукру. 
А моя мама знала, як з солодкого буряка робити таке ЕА моя мама знала, як з солодкого буряка робити таке 
солодке, як би варення. То з того тоже їли. Не лиш на Есолодке, як би варення. То з того тоже їли. Не лиш на 
Святий вечір, а й так. Слава Богу за всьо. [...] Компот. ЕСвятий вечір, а й так. Слава Богу за всьо. [...] Компот. 
Сливки, сушениці з яблук, якшо кришили, сушили ЕСливки, сушениці з яблук, якшо кришили, сушили 
проти сонечка. Тоже варя.Епроти сонечка. Тоже варя.
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та й мішаєм. Та й то таке добре. Водою змили, шоби 
відійшла з того. Мамалиґа отдєльно, а  каша  – друге. 
Кулеша – мамалиґа. Варимо та й мочаємо. З сиром та 
й з смаженицею. З чим є.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Скільки разів на день раніше 
їли?] Як було, так їли. Мали корову, вівці, та й брин-
за була. Хліба не було, малай був, з кукурузяної муки 
пекли. Мама пекла, у пательню клала – у піч. І то їли. 
Цілий тиждень тако, як хватало. Бо мукички білої не 
було так, як сьогодні хліба скрізь повно. Такий малай 
був. Ну, раз у тиждень [пекли], може, хто і більше. І до 
того тоже буряка цукрового варили, сладости добав-
ляли. Пекли розовий хліб. То розові і колачі пекли. Ну, 
пшенична мука. Пшеницу змолоти на раз, всіяти на 
густе сито, і з того пекли. Варили [борщ]. [Червоний?] 
Нє, тоди не дуже зналися в червоному бурякови. Лиш 
сахарний [буряк]. Рідко лиш у кого [червоний]. То за-
раз таке насіває, то червоного, то білого.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ Шо було, то і їли. Як було. як 
Бог дав сили, то було. Бо то від Бога тоже було тоди. 
Сніданок – водне [одне], а обід – друге, а вечеря – тре-
те. [Що їли в обід?] Шо приготували. Може, кусочок 
хліба, може, малая. Моя мама варила на блясі. На пли-
ті. Так як зараз воно є. «Бляга» у нас кажуть. [У печі 
варили] до тогди, поки не ввійшло це. Послі [війни]. 
Робили блягу під печею. Колис варили їсти при вогні, 
шо в печі топили. Палили в печі да й так варили. Та й 
жили люди тоже добре.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ [Які городні культури вирощува-
ли?] Моркву, картофлі, кукурузи, капусту садив дех-
то, не всі. Зараз пошті всі. Помідори, гірчицу. То, шо і 
зара’ садя, то і колис садили. Лиш не всі. [Огірки] тоже 
всі садили. Сахарного бурака сіяли по гектарови. Хто 
по кілко мав. Сахзавод близко був, і  возили кіньми. 
Тут штири кілометри – сахзавод. Був і за ремуна [ру-
мунів] цей завод. Він дуже славився, цей завод, а за-
раз нема. Розкурочили всьо. Тут в Черновіцкій облас-
ти п’ять чи сім заводів сахарних було. Нема і водного 
[жодного]. Побили всьо. На мєталалом здали.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Із чо- 
го пекли паски?] З пшениці. Хто в четвер, хто в субо-
ту [пече]. Як хто. В п’ятницю можна. Можна в любий 
день. Високі [паски] пекла моя сусіда. Вона полячка. 
Пекла у казанчиках такі високі. А  ми, його мама, то 
такі – в пательнях, низко тако. [Широкі й низькі?] Угу. 
Прикрашали. Сира туда клали.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ [Що брали для освячення в церкву 
на Великдень?] Колис шо несли? Яйці. То зараз уже не-
сут ковбасу та таке всьо, бо є всьо. А тоди не було, то 
може паску посятити та й яйці, та з тим додому. Та й 
дома там приготували чи мняса, чи не мняса. Я помню, 
шо на Паску мама варила мнясо, а ту паску, шо мама пе-
кла, ми мочали в ту юшку. Та то дуже добре було. То їли.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО [На Храм] рано 
ідут до церкви. Старі. А молоді такі рідко. Відтак після 
обід то вже молоді ідут. Святкували. Два дня ішли на 
Храм з других сіл. Батюшка службу провадит. Там по 
два, по три батюшки. Зараз [пригощають] коло церк-
ви, бо я цего року тоже був. Ми коло церкви лагодили 
всіх людей. Ну, хто брав до себе. Але колис то дома 
угощали. А тепер то коло церкви. А вже тих, хто при-

ходив молодий з полудня, то вже брали до хати. А вже 
тепер цего року ми коло церкви. Там зробили так при-
міщення велике і там угощали.

ПОСТУВАННЯ Постили. Це ви знаєте, який піст. Па-
вославні – оден піст, а у жерущих, у Бога такий піст, 
шо як ти хочеш у цей день попостити, ти должен не 
пити води і не їсти нічого. Кілко ти будеш постити. 
Чи цілий день, чи до вечера. То не піст, що ти би так 
наїв фасую, вогірочків та й водички напився. Шо то 
за піст? Ти должен бути в постові. Голодний. Постити. 
Ще должен другому вділити, дати піщі тої. Головосіки 
двадцять сьомого октября. Храм там. Я  колис ходив 
на Храм. Там куми маю. Не пісний [день]. То зале-
жить, як у п’ятницю, середу, то пісний.

с. Ярівка
Записала Л. Артюх 1980 р.  

у с. Ярівка Хотинського р-ну Чернівецької обл. 
від секретаря сільської ради 

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Дома готують: з холодних заку-
сок – ковбаса, сир, салати з яєць, картошки, ковбаси, 
моркви, горошка, цибулі й майонезу, салат із помідо-
рів, весною  – з редиски, начинений перець, холодне 
зі свинини чи півня і свинячих ніжок, оселедець, чи-
щений від кісток, риба смажена, холодець із риби. На 
гаряче ставлять картошку з м’ясом з підливкою, туш-
ковану, Галушки  – голубці в капусті з кукурузними 
крупами. Маленькі роблять, на один кус. Як великі, 
то кажуть, що кухарка ледача. У виноградне листя не 
загортають. Іноді змішують кукурузну крупу з рисом. 
«Бабу» печуть до коричневого в чавуні або в хлібній 
формі. Кукурудзяна і пшенична мука, яйця, молоко, 
цукор, сода, горілка. На 1 кг борошна – 1 л кисляку, 
1 л олії, 1 кг цукру, 5–6 яєць, 2 столові ложки соди і 
стопка горілки. Муку розтирають з олією, щоб не 
було грудок. Молоко розтирають з содою, борошном 
і цукром. Вбивають яйця і вливають горілку, добре 
вимішують. Печуть у формі в середньому жару печі. 
Печуть макарон – макаран, токмаж з макаронів, яєць і 
молока. Додають олію й трохи цукру. Печуть у чавун-
цях. Роблять хрусти, пряники, печуть горішки з тіста, 
грибочки, бублички обварені. На столі стоїть вино й 
горілка. Раніше частували по черзі, тепер у кожного 
чарка. Ставлять квас і солодку воду. Раніше, ще років 
з десять тому, варили сливки: сушені сливи, відціджу-
ють і солодять. Борщ варили на весілля, тепер не ва-
рять років з десять-п’ятнадцять. Зараз варять тільки 
на другий день – на поправку.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Весілля.] Зустрічають молодих з ка-
лачами на рушниках і хлібом-сіллю, вручають моло-
дим. [...] [Похорон.] На вікові – рушник і калач. Доро-
гу перестеляють на порозі, на воротях, на перехрестях 
рушником, на ньому – калач. Як перенесуть, віддають 
комусь із присутніх.

ПОМИНКИ Потім кличуть на обід. Тепер обід ще на 
другий, дев’ятий, сороковий день, у рік і сім років. Це 
поминальні дні. На поминках усім роздають калачі. 
Коливо варять з пшениці, тепер стали і з рису. На по-
минки варять борщ, картошку з м’ясом тушкують, го-
лубці, «бабу» печуть – макаран. Як піст, варять рибу, 
щоб було що їсти тим, хто поститься.

http://www.etnolog.org.ua
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ти п’ять чи сім заводів сахарних було. Нема і водного 
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ти п’ять чи сім заводів сахарних було. Нема і водного 
[жодного]. Побили всьо. На мєталалом здали.І[жодного]. Побили всьо. На мєталалом здали.
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Пекла у казанчиках такі високі. А  ми, його мама, то ІПекла у казанчиках такі високі. А  ми, його мама, то 
такі – в пательнях, низко тако. [Широкі й низькі?] Угу. Ітакі – в пательнях, низко тако. [Широкі й низькі?] Угу. 
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зара’ садя, то і колис садили. Лиш не всі. [Огірки] тоже 
всі садили. Сахарного бурака сіяли по гектарови. Хто 
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М
Тут штири кілометри – сахзавод. Був і за ремуна [ру-

М
-

мунів] цей завод. Він дуже славився, цей завод, а заМмунів] цей завод. Він дуже славився, цей завод, а за-М-
раз нема. Розкурочили всьо. Тут в Черновіцкій обласМраз нема. Розкурочили всьо. Тут в Черновіцкій облас-М-
ти п’ять чи сім заводів сахарних було. Нема і водного Мти п’ять чи сім заводів сахарних було. Нема і водного 
[жодного]. Побили всьо. На мєталалом здали.М[жодного]. Побили всьо. На мєталалом здали.

АРМАРНМНОГМОГО ЦИКЛУМО ЦИКЛУ
го пекли паски?] З пшениці. Хто в четвер, хто в субоМго пекли паски?] З пшениці. Хто в четвер, хто в субо
ту [пече]. Як хто. В п’ятницю можна. Можна в любий Мту [пече]. Як хто. В п’ятницю можна. Можна в любий 
день. Високі [паски] пекла моя сусіда. Вона полячка. Мдень. Високі [паски] пекла моя сусіда. Вона полячка. 

Ф
варили] до тогди, поки не ввійшло це. Послі [війни]. 

Ф
варили] до тогди, поки не ввійшло це. Послі [війни]. 
Робили блягу під печею. Колис варили їсти при вогні, 

Ф
Робили блягу під печею. Колис варили їсти при вогні, 
шо в печі топили. Палили в печі да й так варили. Та й Фшо в печі топили. Палили в печі да й так варили. Та й 

одні культури вирощува Фодні культури вирощува- Ф-
ли?] Моркву, картофлі, кукурузи, капусту садив дех Фли?] Моркву, картофлі, кукурузи, капусту садив дех- Ф-
то, не всі. Зараз пошті всі. Помідори, гірчицу. То, шо і Фто, не всі. Зараз пошті всі. Помідори, гірчицу. То, шо і 
зара’ садя, то і колис садили. Лиш не всі. [Огірки] тоже Фзара’ садя, то і колис садили. Лиш не всі. [Огірки] тоже 

сок – ковбаса, сир, салати з яєць, картошки, ковбаси, 

Ф
сок – ковбаса, сир, салати з яєць, картошки, ковбаси, 
моркви, горошка, цибулі й майонезу, салат із помідо

Ф
моркви, горошка, цибулі й майонезу, салат із помідо
рів, весною  – з редиски, начинений перець, холодне 

Ф
рів, весною  – з редиски, начинений перець, холодне 
зі свинини чи півня і свинячих ніжок, оселедець, чи

Ф
зі свинини чи півня і свинячих ніжок, оселедець, чи
щений від кісток, риба смажена, холодець із риби. На 

Ф
щений від кісток, риба смажена, холодець із риби. На 
гаряче ставлять картошку з м’ясом з підливкою, тушФгаряче ставлять картошку з м’ясом з підливкою, туш
ковану, ГалуФковану, ГалуФковану, Галуковану, ГалуФковану, Галуковану, Галушки  – голубці в капусті з кукурузними Фшки  – голубці в капусті з кукурузними 
крупами. Маленькі роблять, на один кус. Як великі, Фкрупами. Маленькі роблять, на один кус. Як великі, 
то кажуть, що кухарка ледача. У виноградне листя не Фто кажуть, що кухарка ледача. У виноградне листя не 
загортають. Іноді змішують кукурузну крупу з рисом. Фзагортають. Іноді змішують кукурузну крупу з рисом. 
«Бабу» печуть до коричневого в чавуні або в хлібній Ф«Бабу» печуть до коричневого в чавуні або в хлібній Фформі. Кукурудзяна і пшенична мука, яйця, молоко, Фформі. Кукурудзяна і пшенична мука, яйця, молоко, 
цукор, сода, горілка. На 1 кг борошна – 1 л кисляку, Фцукор, сода, горілка. На 1 кг борошна – 1 л кисляку, 
1 л олії, 1 кг цукру, 5–6 яєць, 2 столові ложки соди і Ф1 л олії, 1 кг цукру, 5–6 яєць, 2 столові ложки соди і 

Е
у с. Ярівка 

Е
у с. Ярівка 

ТІЛЛЯ ВЕСІЛЬЕТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕНЕЕЕ ДоЕДома готують: з холодних закуЕма готують: з холодних заку
сок – ковбаса, сир, салати з яєць, картошки, ковбаси, Есок – ковбаса, сир, салати з яєць, картошки, ковбаси, 
моркви, горошка, цибулі й майонезу, салат із помідоЕморкви, горошка, цибулі й майонезу, салат із помідо
рів, весною  – з редиски, начинений перець, холодне Ерів, весною  – з редиски, начинений перець, холодне 
зі свинини чи півня і свинячих ніжок, оселедець, чиЕзі свинини чи півня і свинячих ніжок, оселедець, чи
щений від кісток, риба смажена, холодець із риби. На Ещений від кісток, риба смажена, холодець із риби. На Егаряче ставлять картошку з м’ясом з підливкою, тушЕгаряче ставлять картошку з м’ясом з підливкою, туш

шки  – голубці в капусті з кукурузними Ешки  – голубці в капусті з кукурузними 



ВАРВИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Леляки

Записала Г. Бондаренко 1992 р.  
у с. Леляки Варвинського р-ну Чернігівської обл.  

від Клижки Наталії Іванівни, 1907 р. н., 
та Матухно Марії Гордіївни, 1906 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутю 
варили з ячменю. Ставили кутю і узвар на покуті на 
сінці, щоб потім корові винести. З  першой ложкою 
куті дівчата вибігали за ворота – кого стрінеш. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Со-
рок святих – дак вареників хоть не сорок, хоть поло-
винки, а надо було зварить. [...] Паска – паски пекли у 
п’ятницю. Плічко жарять, шоб нести святить. Колись 
плічко, було, лежить під соломою до Паски. Те ж пліч-
ко до Паски жарять, кістка залишалась. Солі у вузли-
чок – святиться. Оці свячені шкаруплини з яєць у воду 
несли. Лежить і довгенько, що не буваєш коло води, 
а відносиш. [...] Григорія – ходили на жито. Колись же 
було у нас поле. Собіралися всі, батюшка з охрестя-
ми, півча, баби з корзинами чи платочками – обходять 
кругом всього поля і підходять до криниці – святять 
воду, там розстилають скатерті – обідають. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Хліб на сватанні переміняли.  [...] 
В  молодої пеклось два короваї, один молода брала з 
собою. Пеклись также всім, хто пік коровай, бариль-
ця – такі з долоню, а зверху то кренделечки, то «уточ-
ки». Матері да батькові теж в подарок по барильцю. 
Батько-мати з хлібом благословляли і дарували все.

ГОРОДНЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Автуничі

Записали М. Пилипак та Т. Величко 17 вересня 2008 р.  
у с. Автуничі Городнянського р-ну Чернігівської обл.  

від Синявської Тетяни Василівни 1938 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Пєрєд 
Раждєством кутя, друга  – Щедра, а  третя  – Галодна. 
Трі куті ми варімо. Пєрєд Раждєством варімо узвар, 
борщ з грібами, піражкі з капустай. Варят с пєрловай 
крупи. Ячмінь тавклі саміє, булі ступі, тавкачі. Луш-
пайкі павібіралі, мама в горщік  – повімиває. Таді нє 
було сахару, а мама натре сахарних бураков, запаріть, 
да і ззєлі. Увєчєрі кутю становят на покуть, пєражок 
пєкут, і цей пєражок всі три куті лєжит на покуті. На 
покуть кладут тарєлочку, на тарілочку сєно, тади кутю 
та накриют тарєлачкаю  – на ту тарєлачку кладьотся 
піражок. Кагда мінаються праздніки раждєствєнскіє, 

піражок аддают каму-нибуть  – просто, без начінкі, 
круглєнькій. На куті калісь гадалі, а  зара нєт. Мама, 
ше да. Казала мама, шо якась карову в хліві цапалі: як 
за рог – дак будє бєдна, а як за хвост – дак будє багата! 
Чобати якась ізкідалі з нагі: куди чобіт завєрнєтсу – 
туди замуж пайдє. І колья щіталі.

ХЛІБ Хліб уже купляєм. За Брежнєва вже куплялі. 
А сєйчас пєку з жита. Но багото нє пєку – три, четирє. 
В круглих формах. Ставім в каробачкі, шоб нє пріго-
рєл, а  патом на вілкі [рогачі], і  в пєч. Закриваєм за-
слонку. Таді вже, шоб звєрху падпьокся – зарум’я нів-
ся, тади заслонку адкриваєм і он даходіт там. Вітапіц-
ца пєч, як багата жару, дак вітягуєм – шоб нє прігарєл, 
чи па баках вілкаю паразгрєбаю, а таді ставім. Падпє-
каєцца час і двадцать мінут. А таді витягуєм, смачіва-
єм хоч вадічкай, а хоч алєєм. Яєчкам толька [тоді], як 
паску пєкьом. Тєста учиняю, на завтра вже замєсю, на 
формачку кладу, ано паднялось – сажаю в пєч. Астав-
ляю тєста, шоб вано укісало, а патом на гатовам тєстє 
учиняю. Сама дрожді нє дєлала! [У які дні не можна 
випікать хліб?] У нас перед Троєцею. Тройца в нєділю, 
а на Духа нєльзя пєкті. Кажуть – гріх. Я пєку у любий 
дєнь, кагди кінчіцца, паєдім – пєку! За адін раз чєтирє, 
ад сіли п’ять! [Чи можна давати хліб тваринам?] Ка-
нєшно можна! Особєнно кагда паску святім – рєжим 
житній хліб, у нас чатири каровки, дак па кусочку рє-
жим, солькай єго памажим, пасвятім і дайом. Всі так 
дєлают. Казала мая баба, шо Бог пажалєл сабаку і дав 
каласочєк. Бог людям пажалєл, бо грєшниє, а  сабаці 
дав. І  баба мая хліб пєкла, і  зразу такий маленький 
піражок сабакє пєкла, каждий раз. І котіку, і сабачцє, 
і свиням, но только нє можна викідать на двор.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Картошка була всєгда. Гатовілі 
суп, борщ, дьорікі  – начистім картошкі, на тертуш-
ку патрьом, туди часнику чи цибулинку, яєчка, му-
чички – на скавародце алій – жарілі. Єлі з смєтаной. 
Борщ. Зразу ставимо картошку, а як уже м’ясо є – то 
м’яса. Тади картошку, а  тади капусту, а  буряк і при-
жарку оддєльно на скаварадє – пєрєжарим і туди кі-
нєм – готово! Тамату нє було, дак мама яблуко скрі-
шит для кіслати. Для кіслати гарбузи [кавуни] мачілі. 
Квасолю кідаєм. Мама тоже пріжарку рабіла.

с. Конотоп
Записала О. Боряк 11 вересня 2009 р. 

 у с. Конотоп Городнянського р-ну Чернігівської обл.  
від Ляповко Катерини Григорівни, 1940 р. н.,  

та Ляповко Анатолія Яковича, 1941 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Похорон] Хлєб треба пєкті обіза-
тєльно, «панахіда» називається, шоб пара пошла по 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

http://www.etnolog.org.ua

ІХліб на св ІХліб на св
В  молодої пеклось два короваї, один молода брала з ІВ  молодої пеклось два короваї, один молода брала з 
собою. Пеклись также всім, хто пік коровай, барильІсобою. Пеклись также всім, хто пік коровай, бариль
ця – такі з долоню, а зверху то кренделечки, то «уточІця – такі з долоню, а зверху то кренделечки, то «уточ
ки». Матері да батькові теж в подарок по барильцю. Іки». Матері да батькові теж в подарок по барильцю. 
Батько-мати з хлібом благословляли і дарували все.ІБатько-мати з хлібом благословляли і дарували все.

СЬКИЙІСЬКИЙ РАЙОІ РАЙО
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плічко, було, лежить під соломою до Паски. Те ж пліч
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плічко, було, лежить під соломою до Паски. Те ж пліч
ко до Паски жарять, кістка залишалась. Солі у вузли

М
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чок – святиться. Оці свячені шкаруплини з яєць у воду 
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чок – святиться. Оці свячені шкаруплини з яєць у воду 
несли. Лежить і довгенько, що не буваєш коло води, 
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несли. Лежить і довгенько, що не буваєш коло води, 
а відносиш. [...] Григорія – ходили на жито. Колись же 
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а відносиш. [...] Григорія – ходили на жито. Колись же 
було у нас поле. Собіралися всі, батюшка з охрестя
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ми, півча, баби з корзинами чи платочками – обходять 

М
ми, півча, баби з корзинами чи платочками – обходять 
кругом всього поля і підходять до криниці – святять Мкругом всього поля і підходять до криниці – святять 
воду, там розстилають скатерті – обідають. Мводу, там розстилають скатерті – обідають. 

Хліб на св МХліб на сватанні переміняли.  [...] Матанні переміняли.  [...] 
В  молодої пеклось два короваї, один молода брала з МВ  молодої пеклось два короваї, один молода брала з 
собою. Пеклись также всім, хто пік коровай, барильМсобою. Пеклись также всім, хто пік коровай, бариль
ця – такі з долоню, а зверху то кренделечки, то «уточМця – такі з долоню, а зверху то кренделечки, то «уточ
ки». Матері да батькові теж в подарок по барильцю. Мки». Матері да батькові теж в подарок по барильцю. 
Батько-мати з хлібом благословляли і дарували все.МБатько-мати з хлібом благословляли і дарували все.
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рєл, а  патом на вілкі [рогачі], і  в пєч. Закриваєм за

Фвинки, а надо було зварить. [...] Паска – паски пекли у Фвинки, а надо було зварить. [...] Паска – паски пекли у 
п’ятницю. Плічко жарять, шоб нести святить. Колись Фп’ятницю. Плічко жарять, шоб нести святить. Колись 
плічко, було, лежить під соломою до Паски. Те ж пліч Фплічко, було, лежить під соломою до Паски. Те ж пліч- Ф-
ко до Паски жарять, кістка залишалась. Солі у вузли Фко до Паски жарять, кістка залишалась. Солі у вузли- Ф- Ф
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ся, тади заслонку адкриваєм і он даходіт там. Вітапіц
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ца пєч, як багата жару, дак вітягуєм – шоб нє прігарєл, 
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хатє, і одну буханку ставляют возлє того [небіжчика], 
на столє. І потом хлєбіну носят на кладбіще, і потом 
на обєд розрізают її, а приходят з кладбіща, обєдают, 
і батюшка опять правіт з іконами. І батюшка одну бу-
ханку забірают.

ПОМИНКИ Починают пекти, як тільки помер, а потом 
і на другий день, щоб батюшці отдать. А  в кого і не 
беруть, там на столє лежить. Як у пост умре, то все 
готовят посне. Коліво, квасоля обізатєльно должна 
бить, у пост з грибами. Коліво: кришут булку чи бу-
блічкі, хлєб добавляють, і  тьоплу воду  – і все. Тіль-
ки на обєд готуют, і кажний должен обізатєльно три 
ложки взять. Лішнєго не роблять, передают, передают. 
Горілку п’ють. А на конце кашу гречону, а тепер рисо-
ву. Рису не було (раньше). Колісь пшоняна була. Ну, 
каша обізатєльно була. Це тепер і батюшка наказує. Як 
кашу поставят, це вже обєд кончаєтся. Батюшка по-
правіл, і всьо.

с. Хотівля
Записали О. Боряк, Н. Федорович та С. Чибирак 

10 вересня 2009 р. у с. Хотівля  
Городнянського р-ну Чернігівської обл.  

від Атрошенко Марії Василівни, 1928 р. н., 
Шуляк Марії Андріївни (Редюк), 1935 р. н., 
Мироненко Марії Каленіківни, 1928 р. н.,  

Мироненка Миколи Трохимовича, 1922 р. н., 
Та Коваленко Параскеви Іванівни, 1927 р. н.

ГОСТИНА НА ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО  Храм двадцать 
четвєртого мая і трідцатого августа. Да їх уже ніхто 
не храмкує. Уже нєкому хадіць. Оце такіє храмкі у нас. 
[Це називалось «храмкує»?] Угу. [Як це було?] Ну, як є 
родічі, дак прієжжають, угощають їх і всьо. Як є хто, 
а як нема, дак ніхто нє приїжжає. Напрімер, храмкує 
ж уже, як у кого є род да родічі, дак готуются ж уже. 
[Що готують на храмове свято?] А що хто придумає, 
те й готує. І піроги пєкуть, і блінчікі пєкуть, і холодне 
варять, і там що хто, і рибу жарять да й і гатуюцца. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Дєлалі каравай. Дєлілі, подносілі 
каравай. Ну і кідалі ж тоже капєйкі калісь, тепєрь же 
уже больш багатшіє сталі, а тоді ж то булі бєдниє, дак 
гроши ж викідалі. [Якої форми був коровай?] Кру-
глий. Шишкі лєпілі на коровай. Ну ставілі ж на про-
твєнь єго, в пєч. Он іспечецца там же, дєлілі єго. [І в 
молодого, і  молодої пекли коровай?] В  обох. І  там, 
і там дєлілі. 

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Ну, оце повний місяць, дак сє трє-
тя недєля, дак сє нєхорошая. Только в трєтю сєрєду 
капусту кришить можна і яблокі мачіть. І  я скрозь 
мочіла, ну прошлий год я уже нє мочіла, і сєй. Яблокі 
нєгодніє, я помочіла у кастрюлю, й они лєжать у вадє і 
почорніють, дак я уже і нє завожу дєла. Думаю, а нашо 
я буду іх мочіть, о. [Чи збирають у вас у лісі ягоди, гри-
би?] Казалі, булі гріби, дак я ж по їх нє хожу й нє ба-
чила тіх грібов. Мо, хто ж і носів гріби тєє, а я нє хожу 
нікуди і нічого не бачу. Як молодша була, тади ходіла. 
А тєпєрь же ж ногі болять, нє хожу нікуди. [Гриби за-
готовляли чи зразу їли?] Ну, в  піч, на протівень, со-
ломкі постєлілі, тоди іх поклали, йоні посохнут. Ма-
риновать же можна, отварить, да. Хорошо отварить, 
да у банкі, да пріправу туди покідати і закрутіть криш-
кою жєлєзною. Ну, закруткі ж дєлаєм, то помідори за-

кручуєм, то огурци закручуєм, то... І всьо лєто сліви 
булі, дак я і сліви закрутіла, і яблокі ж закручу ось. [Чи 
збирали Ви лікарські трави? Чи загаотовляли їх?] Звє-
робой. Да большу часть із маліни, ото голля те ломіш, 
дак ото от простуди, о. А так ніяких зєль ми нє збіралі, 
і я, знаєш шо, я вельмі чай не п’ю, я вару компот. І п’ю. 
Тиї яблокі сушу, а то і із варення. Варення, я нє вельми 
і люблю його, а компот вару, дак п’ю.

ХЛІБ [Ви колись самі хліб пекли?] Пекла. Калісь остав-
ляєм тісто, а тади сиплєм воду, а тади борошно, й оно 
ночь работаєт. Тади вранні устайом, мєсім. Замєсіла, 
й вон подійшов. На хвормі ставляєм, на пєч постав-
ляла, й вон подійшов, у пєч і всьо. [Місили де?] Була 
в мене така невеличка діжка. А тєпєрь же діжок няма, 
дак у каструлі. [Чи багато буханців за один раз випі-
кали?] Мені ж багато й не нада. Чотирі буханкі, всьо. 
[Однакові?] Ага. А  тєпєрь же уже вигадалі дрожчі, 
то на дрожчах же пєклі, дрожчі водою розбовтають. 
А тади висиплють, а тади учинять, насиплють муки, 
заучинять, а вранні тади замісять, да й так пеклі. Ка-
лісь же було мало [борошна], дак картошку тєрлі у 
хліб. Так пєклі, по-всякому, як хто придумає. [Хліб пе-
кли житній був чи пшеничний?] Житній був. Житній 
пахучий хлєб був, а тєпєрь і жито перероділося.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Називалися «Дє-
ди». Двадцять першого ноября – Михайла. Напрімер, 
Михайла в середу, во второк, і  перед Михайлом су-
бота, неділя – то вже поминальні Дєди. Вару я посне: 
борщ з грибами зварю, кашу грецьку звару з олєєм, 
яблокі, мед там покладу, поставлю на стол, ложки по-
кладу, хліба покладу, порєжу. Це я дєдов помінаю так. 
«Михалійни Дєди» називається. Мені так родітєлі ка-
зали. [...] У нас увечері перед Радуніцей мама нам на-
пекла пампушек (тепер, мука, а тоді була простая пше-
ніца), такі здорові. Напече, сметаною помаже, і мі вже, 
що до захода сонця, ще сонце не заходило, мі вже всі 
ідем на кладбіще – багатєнно дітей! Нас же троє, і по-
ряд троє, і там двоє, мо душ дванадцять назбирається, 
кажній по місочці позв’яжує у полотняниє хусткі, не-
сьом кажную на свою могілку – бабушкіну. Поставімо 
трохи, їмо, у кого що осталось – не осталось, повілізу-
єм, а тоді гуляєм, посходилися, і бігаємо по кладбіщу. 
Ні канфеток, нічого, а  тулькі бігаєм, гуляєм. Довго, 
пока сонце зайде. Сонце зайде, ми уже додому ідьом. 
А на завтра, нам хода не було туди. Уже ідут родітєлі. 
Ми уже дома. «Вам там уже нєчєго, ви вчора гулялі». 
Так ми гулялі. Тут такого не було. Радуніца у вівторок, 
а ми в понеділок ввечері ходили. А тут усі разом ідут. 
Іще не поклав гостінца – дєті усьо забірают, німа ні-
чого. А  там і тєпєрь так. Ходім ми провєдувать уже 
во второк, поєду, пораскладаю гостінци і до обеда 
усі ходят здоровиє, такіє взрослиє, каждий на свойо 
кладе, і  понакладают... канфет усякіх, в  тарелкі там, 
а як німа, тарелка, полна, бумажку растілаєш, кладеш, 
а пусле обеда тогда ідут дєті. А тут нема такого. Тут 
моя сваха, недалєко жіве, каже (той год поєхалі): «Ой, 
як у вас там красіво, а тут совсєм по другому». Забі-
рают... І тоже паску пєклі у Вєлікодню суботу. І спеці-
ально пампушкі, з бєлої муки, пушистінькіє, харошіє. 
В миску поставимо на могілку або зав’яже нам миску 
у хустку, і ми берем руками, поїмо. І так було расчи-
тано, по два – по три, все поїмо, нічого не оставалось, 
німа нічого. Гуляли, пока сонце заходить. Як заходило, 
нам казали додому іти. Часов два гуляли, поки не по-

http://www.etnolog.org.ua

І
те й готує. І піроги пєкуть, і блінчікі пєкуть, і холодне 

І
те й готує. І піроги пєкуть, і блінчікі пєкуть, і холодне 
варять, і там що хто, і рибу жарять да й і гатуюцца. Іварять, і там що хто, і рибу жарять да й і гатуюцца. 

О ВЕСІЛЬ ІО ВЕСІЛЬН ІНЕ ІЕ Дєл ІДєлалі каравай. Дєлілі, подносілі Іалі каравай. Дєлілі, подносілі 
каравай. Ну і кідалі ж тоже капєйкі калісь, тепєрь же Ікаравай. Ну і кідалі ж тоже капєйкі калісь, тепєрь же 
уже больш багатшіє сталі, а тоді ж то булі бєдниє, дак Іуже больш багатшіє сталі, а тоді ж то булі бєдниє, дак 
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Михайла в середу, во второк, і  перед Михайлом суЕМихайла в середу, во второк, і  перед Михайлом су
бота, неділя – то вже поминальніЕбота, неділя – то вже поминальні
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їмо пампушкі. Яйця не давали. Не було курєй тагда, 
тулькі держали на Пасху.

ПОМИНКИ Коліво із меду дєлалі, а хто тепер із сахару. 
Булкі покришут, водой кип’ячою розводили. Булку 
бєлу. Хліб не ставили.

КОЗЕЛЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Короп’є
Записала В. Конвай 29 червня 2010 р.  

у с. Короп’є Козелецького р-ну Чернігівської обл.  
від Чернявської Ганни Андріївни, 1935 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ До свайби у нас ліпили коровай. 
Ліпили коровай так – в основі тісто, посередині при-
кріпляли велику квітку у вигляді шишки, по боках – 
«солов’ї» разні. Крім короваю, пекли ще і шишки. 
Запрошували ліпить коровай тільки жінок молодих, 
які харашо жили. Перед тим, як сажать у піч, стука-
ли кочергою об сволок. Дивились, який спечеться 
коровай  – чи присяде, чи підгорить. Коли щось по-
гано із короваєм – говорили, або і просто собі знали, 
що щось погано буде у молодих.  [...] На другий день 
молодий бере ту шишку середню із короваю і іде по 
тещу. Увесь рід іде по тещу. Залишаються тільки ті, 
що ліплять вареники. Коли тещу приводять додому 
до молодого, то ту шишку розрізають і вгощають нею 
тещу.  [...] Свати до сватів на наступний тиждень не-
суть «пироги». Гуляють.

с. Надинівка
Записала З. Гудченко в червні 2013 р.  

у с. Надинівка Козелецького р-ну Чернігівської обл.  
від Чередник Марії Артемівни, 1931 р. н.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ [Яка була повсякденна селян-
ська їжа, не святкова?] Держали корівки. [У всіх були 
корівки?] Конєшно. Даже і пожилиє, все одно держа-
ли. Свині держали. Не було понятія: а теля, я прода-
ла. Різали і було, що їсти. І борщ. Я і щас споминаю, 
баба наварить кукурудзяної каші, у ступі товкли і яч-
мінь, і просо, і кукурудзу, дак така порозварює це, аж 
пахне. Кажде оддєлно варили кашу. У ступі оце перед 
Рожеством, нельзя було захватить ступ, бо кажне пе-
ред празником треба натовкти, а не в кажного ступи 
ці були.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Їли ягоди, і сушили на блясі: ожину, 
шовковицю, землянику. Сушили все в печі. Печі топи-
ли. Оце принесеш ожину, на бляху насиплеш, підсте-
лили лопухи. Тепер же все закручують. І грибки так су-
шилися для борщу. Борщ варили з грибами, з маслю-
ками. Колись це перва їда: гриби, маслюки. Колись же 
ж пости були, бачите. Як пист, ніхто ніколи ні молока 
не їсть, ні м’яса. Весь піст з грибами борщик, суп – із 
маслюками, з олієм той борщик, картопелька. [...] По 
ожини ходили, по все. І  сушили ожину, і  закривали, 
кампоти, варення варили – хто як. Шовковицю суши-
ли. Це я помню, мама всігда, як насушить шовковиці, 
на всю зиму на кампот. А ми малими оце позалазим, 
у нас коло хати була шовковиця, понаїдаємось... [смі-
ється]. Ой, всього було в дєтстві. Сіяли льон і рапса, 
називалась рапса, сіяли, дак самі олій робили. Колись 

же були тії, шо били. У нас у селі тоже був здоровий 
хлів такий, і там чоловік... Каже: «Пойду вже олій!..» 
Ступи колись же були. А ми насушим того льону, зер-
ня те насушим, да в ступі натовчем, насієм і тоді поне-
сем, і вже нам надавить олію із льону. 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 – соняшни-
ковий олій. А колись же рапсяний, а це – із льону олій. 
Найсмачніший був із льону. Зі рапси чогось горкува-
тий олій, а з льону – був смачний, пахущий такий гус-
тий олій. Тай насиплеш у те блюдечко, туди сільки і 
тоді хліб вмочаєш та й їсиш.

ХЛІБ І  пекли люде хліб, і  добрий був. Магазіни пекли 
хліб. Моя мама пекла хліб. Напече, дак тиждень вона 
не цвіте, а  щас возьме, дак два дні, а  воно вже зцві-
лось.  [...] На ніч, дижа така, туда водички, солі, учи-
няє. А  потом уже... Закваску оставляли. Мука, вода, 
і воно постоїть, покуда собі побродить. А потом уже 
у цю закваску іше підмешають, а  утром уже місять. 
[Дріжджі туди не клали?] Ні, поняття не було, і  по-
вна дижа. [Мабуть, важко було місить?] Ні. А  тепер 
от паску місиш, я ніколи не купляю. Я сама печу. [Як 
хліб випікали, куди клали?] Не череню. Змітали і так 
на череню. А  потом, бувало, шо і хворми були такії 
круглиє. А то виметуть і на черінь. Лопата так кругла – 
і  на лопату, і  в піч туди. [Він не розвалювався?] Ні, 
зразу на черені, і він пудходить, пудходить. Ізсунули 
хліб, а лопату витягли. 

МЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Величківка
Записали О. Боряк та В. Конвай 12 вересня 2009 р.  

у с. Величківка Менського р-ну Чернігівської обл.  
від Кугук Галини Іванівни, 1930 р. н., 

Кристинської Лукерії Павлівни, 1924 р. н., 
та Яковенко Вікторії Кіндратівни, 1940 р. н.

ПОМИНКИ [Як прийшли з кладовища] миють руки за-
раз усі, утирають. Там воду приготовлять, і  рушник 
висить, і кружечка. Миють усі руки, і заходять у хату 
поминать. Садяться за стул. Коливо робили з води, 
меду (або сахару сипануть), сухаріка якогось, чого-
небудь, і ложечка – кажний тричі візьме. «Хай легко 
лежить, земля йому пухом», – хто як прикаже, а хто 
мо і мовчки. Борщ обізатєльно, картошка, каша, а там 
що хочеш – і ковбаси, і сирки, що хочеш. Починають 
з колива, вже все стоїть, кашу по самому заду [напри-
кінці] дають, кампоту якого-небудь, це вже по само-
му заду, як усе поїдять. І кисіль, і узвар. [...] Раніше на 
поминальні обіди у нас обов’язково готують борщ і 
кашу  – це обов’язкові страви. Каша густа, пшоняна. 
Тепер готують буває і рисову або рисову із пшоняною. 
Називається «гарячий обід», все повинно парувати. 
Тепер готують три сорти млинців – із м’ясом, із сиром 
і із маком. І подають «розганяйло» – кисіль із фруктів. 
Це вже означає, що обід закінчується. Це колись дав-
но був кисіль і зараз так само залишилось. Поминали 
у нас завжди на дев’ятий і сороковий день та на рік. 
Кажуть, що до сорока днів душа людини находиться 
на землі, то весь час дуже добре, коли читають Псал-
тир. Когось із церковних просять, і вони читають. Для 

МЕНСЬКИЙ  РАЙОН
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от паску місиш, я ніколи не купляю. Я сама печу. [Як Еот паску місиш, я ніколи не купляю. Я сама печу. [Як 
хліб випікали, куди клали?] Не череню. Змітали і так Ехліб випікали, куди клали?] Не череню. Змітали і так Ена череню. А  потом, бувало, шо і хворми були такії Ена череню. А  потом, бувало, шо і хворми були такії 
круглиє. А то виметуть і на черінь. Лопата так кругла – Екруглиє. А то виметуть і на черінь. Лопата так кругла – 
і  на лопату, і  в піч туди. [Він не розвалювався?] Ні, Еі  на лопату, і  в піч туди. [Він не розвалювався?] Ні, 
зразу на черені, і він пудходить, пудходить. Ізсунули Езразу на черені, і він пудходить, пудходить. Ізсунули 
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душі це дуже добре. На дев’ять днів приходять ті, хто 
готовив, хто мив, а тих, хто віночки ніс, запрошувати 
не обов’язково. А  на сорок днів запрошують багато 
людей, так само і на год усіх запрошують на поми-
нальний обід.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Дєди вдома. 
Таді каша пшоняна обізатєльно, і  налисники ловко 
дєлала, і чугун м’яса жарила , і захолод. Ні, не посне. 
Поминальні суботи у нас – правиться у церкві. Я несу 
бутилку вина, канферти, пряники. І становлю, і запи-
сочку, і гроші у ту записочку кладу. А дома обєдаєм, 
хто прийде. Коливо робимо, обізатєльно становлю 
коливо, і кладу булку, чи хлібину на стіл. У мисочку 
наллю води із сахаром, меду я чогось не люблю, а меду 
кидают, і  печення, пряник накидаю. Оце стоїть вон 
перед Дідами, а  назавтра, напрімєр, Дєди, значить, 
стоїть воно у мене. Уранці стану, візьму у рот уже 
ж теє, коливо, а тоді вже поїм. Три неділі, ці суботи, 
я становлю всєгда. І яйця обізательно варили, і на мо-
гилках тоді підем на Дєди, і качаєм хрестом три рази, 
це обізатєльно качаєм по могилках по мертвих. Пока-
чаєм яїчкі сії. І кладем яйця на могилки. Як не зроб-
лю – то насниться.

с. Киселівка
Записала О. Боряк 12 вересня 2009 р.  

у с. Киселівка Менського р-ну Чернігівської обл.  
від Лемеш Ганни Яківни, 1918 р. н.

ПОМИНКИ Дев’ять, двадцять, сорок день – то вже по-
минают послє смерті. Двадцять тепер не всігда. Коли-
во обізатєльно. І на Дєди коливо всігда роблять. У нас 
коливо роблять  – мед розводят водою і кришать чи 
булочку, чи пряник, чи шо. У нас так, а от у мене зять 
є, так каже, у них кашу варять, і ложечкою роздають.

смт Макошине
Записала О. Поріцька 16 серпня 2016 р.  

у смт Макошине Менського р-ну Чернігівської обл.  
від Обушної Любові Федорівни, 1954 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Різд-
во – абязатєльна готовили кутю у нас. Старалися, як у 
кого є, так кабаньчика зарізать, бо це ж до Різдва дер-
жали, калбаски всякі готовили, ну і кутя – це аснавне 
було кутя. [Із чого варили кутю?] У мене баба всігда 
варила пшеничну кутю. Із пшеничної крупи. Вана  – 
так помню – її із гарячою вадою прамиє, сперва перед 
цим загадає мені продувать сидіть, я ж кала неї хажу, 
так вана мені загадує: «Прадувай!». Значить, вилетає 
ж тоді шелуха. Подтрясувать  – це була така полива-
на миска, подтрясую, тоді вже ж дую в ту миску, тоді 
вилетає шелуха. Таді гарячою водою заливає її, раза 
два-три змиває, а кутю ж варили всєгда, як грубу то-
пили, так у духовкє. Кала груби духовка там така, або 
ж у печі. Туда дабавляли... Ну, маку у нас якось мало 
ложили, а в мене бабуся тогда, в тії времена, любила, 
ложила сухіє фрукти. Мед і сухі фрукти. Таді ж ізюму 
не було. І ложила домашнє масло. [Що ще варили на 
Святвечір?] Узвар варили обов’язково. А  там усякі 
такі: то вареники, то ше шось придумували. Грибне 
було, а барщів, рибних юшок не було. Риба була жа-
рена у нас, риба тушена. Тоді зимою акуньки ше ло-
вилися, дід ловив акуньки, дак бабуся якось в соусі їх 

гатовила, може, з грибами, просто я вже зараз не по-
мню всього цього. [...] Я по бабусіному рецепту кашу 
варю. Тіки я тепер добавляю всякі цукати туди, ізюм, 
а з маком у мене не привичнії в сім’ї.

ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН

с. Красляни
Записала Г. Бондаренко в липні 1992 р.  

у с. Красляни Прилуцького р-ну Чернігівської обл.  
від Ніколаєнко Ольги Нечипорівни, 1902 р. н.,  

Сіробабського Якова Миколайовича, 1926 р. н.,  
родом із с. Калюжинці Срібнянського р-ну 

Чернігівської обл. 
та Клименко Тетяни Семенівни, 1905 р. н. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  
«Хрест» пекли на Хрестя і коли перший раз сіяти 
йшли.  [...] На Григорія – жита святять, молєбень на-
ймають. Обідали. [...] [Великдень.] У четвер напечуть 
булок, у  п’ятницю печуть паски. Було печуть тайну 
паску  – її підкидають в церкві, тоді ту паску ділять 
в церкві, як дари. Святили паску, плічко, яйця, мак, 
пшоно. 

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ Спаса – яблука, груші святять, до Спаса не полога-
ється їсти фрукти. [...] Маковея – мак святили, пекли 
прісні коржі з маком.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Під Новий год дівчата гадали – з па-
ляницею ходили: кого першого зустріне, як звати, так 
і чоловіка. [...] Зажинали або в середу, або в п’ятницю. 
Хрест робили з колосків. Закруточку закрутять, хлі-
ба-солі поставлять.  [...] Свататись ішли з хлібиною, 
з  рушником. Як [дівчина] згодна  – міняли хлібину. 
Хлібом-сіллю на рушнику благословляли батьки 
молодих. 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ В суботу пекли коровай. Молода з 
паляницею і мати ходила: «Прошу покорно на свадь-
бу». Ту булку вона на другий день роздавала дружкам. 
Коровай украшують шишками з хліба, убирають ко-
лосками, барвінком, калиною. Коровай пекли заміжні 
жінки. Піч виміта жінка, котра пече. Кожна коровай-
ниця пече собі шишки, бочонку.

ПОМИНКИ Поминальний обід  – гарячий обід: борщ, 
хоть капустняк, картошка, канун (мед, хто сахарець, 
хто яблучко скришить, хоч булочку).

с. Манжосівка
Записали З. Гудченко та Н. Ромасевич у червні 1995 р.  

у с. Манжосівка Прилуцького р-ну Чернігівської обл.  
від Івахненко Варвари Юхимівни, 1920 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Як 
вечір перед Різдвом називався?] Кутя. [А  «Святий 
вечір» не казали?] Святий вечір  – це як уже на ще-
дрика. Щедрують і кажуть: «Святий вечір». [Чи був у 
вас звичай кликати Мороза їсти кутю?] Був. Це ж на 
Кутю, було, мати варить: капуста, квасоля оддєльно, 
риба, кутя і узвар. Оце такі страви варились. І  тоді, 
як ми посідаємо вечерять, мати в окно: «Морозе-Мо-
розе, іди до нас вечеряти. Не прийдеш сьогодні, дак 
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І
Записала О. Поріцька 16 серпня 2016 р.  

І
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у смт Макошине Менського р-ну Чернігівської обл.  Іу смт Макошине Менського р-ну Чернігівської обл.  
від Обушної Любові Федорівни, 1954 р. н.Івід Обушної Любові Федорівни, 1954 р. н.
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було кутя. [Із чого варили кутю?] У мене баба всігда Ібуло кутя. [Із чого варили кутю?] У мене баба всігда 
варила пшеничну кутю. Із пшеничної крупи. Вана  – Іварила пшеничну кутю. Із пшеничної крупи. Вана  – 
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М ММакошинеМакошине
Записала О. Поріцька 16 серпня 2016 р.  МЗаписала О. Поріцька 16 серпня 2016 р.  

у смт Макошине Менського р-ну Чернігівської обл.  Му смт Макошине Менського р-ну Чернігівської обл.  
від Обушної Любові Федорівни, 1954 р. н.Мвід Обушної Любові Федорівни, 1954 р. н.
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шоб не йшов і на капусту, і на квасолю, і на гарбузи». 
Оце було. А  тоді, як повечеряємо, попрібіраємо із 
стола, тоді мати накладає кусочок куті на тарілочку і 
там поллє її і кладе для мертвіх ложки, хто помер не-
давно. Раньше сестра померла Ганна, значить її ложка 
була, там іще чиїсь. Якщо перевернулась ложка, зна-
чить приходила вечерять мертва. Або як, не дай Бог, 
на кутю похлинешся за вечерею, – умреш. Точно таке. 
Сестра похлинулась на кутю, а одинадцятого вересня 
вже вмерла. А як чхнеш, дак, було, мати каже: «Дарую 
овечку, ту, шо ходить пастись на гречку». [Виносили 
якоїсь святкової страви домашній худобі?] Виносили. 
[Коровам?] Особенно коровам. Маланки. Це ж уже 
буде Новий год, дак оце під діжу кладуть солому хрес-
том, солома  – кулі (то снопи, а  то помолочені кулі), 
ото бере мати тієї соломи і ото хрестом стулить і ста-
новить діжу. Як хліб уже повикачується, бере ту соло-
му і обв’язує дерева родючі, шоб добре родили яблука, 
груші. [Це було на Новий рік?] Це проти Нового году. 
Це не ввечорі, а вдень.

ПОСТУВАННЯ Чотирнадцятого серпня кажуть: «Сьо-
годні заговій, а  завтра  – Маковій». Це вже Спасовка 
почнеться. І Спасовка дві неділі. Пречиста – двадця-
тьо восьмого. Пист. Шоб це мати їла в пист Петрівку 
або Спасовку – ніколи.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [На 
Сорок святих] сорок вареників варили. [З чим варе-
ники?] Із маком. У нас тільки із маком робили, а єсть – 
із капустою, із картоплею, із квасолею. Це раньше, дак 
ото квасолі наварять... [На Благовіщення паску не пе-
кли?] Ні, не пекли. Можуть пекти пирожки, а от паску 
тільки раз у год. Паску пекли з четверга. Тоді добре 
їлося. Пекли не всі. У суботу не годиться, вроді, паску 
пекти. А чого, я не знаю. У четверг усі пекли. І це ж 
пист, їсти скоромного, Боже сохрани, оце на один ве-
чор, на один день мати пече оддєльно. Макітри великі 
були глиняні, великі, такі шо по троє відер (то є макі-
три меншенькі відрові – то оддєльно, посні – олійка да 
водичка), а то кладеться і молоко, і шо-небудь... якесь 
яйце, чи шо, чи сметанка, а це з однієї води – на один 
день печуть посні пирожки. А паски пекли... Форми 
такі череп’яні, випалені, красиві, ото ж вилуджені і 
такі, як відро, з ручками, з двома. А в піч як садовлять, 
дак вони не влазять і їх трошки боком. Тепер вони не 
спеклися б у такій хаті, піч огнєупорна, дак так уже, 
як печеш пироги, придивляєшся, шоб не перепалить. 
А тоді ж із простої глини, із сирцю, а черінь – череп-
ки всякі збирають да глиною набивають. Тепер «отюг» 
зветься, ото таке з ручкою, дак ним б’ють-б’ють-б’ють, 
у піч залазять, як було кирпич-сирець, він же вигоряє 
й випадає, дак ото як перед Паскою трусить сажу, дак 
туди ще залізти і обмазать, воно ж сажа, прилипає і 
попробуй заліпи тую дірку. І в піч мати надіває шта-
ни, надівається, в піч лізе. Я б, хай вона завалиться, не 
полізла б. І це ж подумайте, соломою і напалиш, скіль-
ки треба соломи, щоб обпалить. Це ж сирець і треба, 
шоб він обпалився, і черінь – черепки всякі да глина 
набивається туго-туго. Треба накалить, щоб воно спе-
клось. [Що готували на Паску?] Варили страви. Мати 
варить борщ, дак не борщ, а квасок: м’ясо, картопля, 
ягодок трошхи кидає. [Яких ягодок?] Вишень, сухі ви-
шні – оце квасок. А тоді ж картоплю жарили і бабку 
яку пекли, ковбаси, м’ясо. [Поросятко не готували?] 
Ні, в нас не було цього... [Великодні яйця фарбували?] 

Да. [Чим фарбували?] Краскою. [Різними?] Різними. 
І  сині були... А  тепер большинство в цибулінні ва-
римо. Краскою покраси, дак воно береться. Так ото 
цибулиння наберему-наберему, назбираємо яєць... 
[Писанки робили?] Робили писанки. Робили вощанки 
парубки, дак парубоцтво вигра. Тепер і яйця не їсться, 
а раньше жадніші були, воно є не давали мамка їсти 
скоромного нічого, дак ми яйцю були ради... Дак на-
вбитки билися. Оце яйце проколюють голкою і витя-
гають оцю всю жидкость, а  тоді виск розтопять. Ну, 
це вже захолоне, і до тих пір качає, як ниточка і тую 
ниточку впускають в цеє яйце, як не можна лізти да-
леко, воно в теплій воді розтане шо вощанка, і тоді на-
бивають цілі відра яєць. [Так це ж можна перевірити.] 
Так не знають. Воно ж і важке. [Казали люди, що за це 
били.] Да-да-да. [Писанки як робили люди?] Малюва-
ли. Стежечка красне, стежечка синього, оце таке.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ [Що брали в церкву для освя-
чення?] Паску. [Одну чи більше?] Одну. Окаряк ці-
лий брали, ото із кабана. Тепер кусочок одрубаєш да 
і несеш, а то... Паску і яйця і ше нож святили, ниж... 
[А сіль?] І сіль, і ниж. Ножик цей хранився, нічого ним 
не робили, якесь горе, заболіє людина, дак ним ото та-
кечки ворожать вроді. [Шо святили ще?] Паска, яйца, 
ниж, сіль, свічка шоб горіла. А це ідемо ми на Страсть 
у п’ятницю, дак треба, шоб принести із огню додому 
оцю свічку із церкви і тоді (тепер же нема сволоків 
у хаті), а  раніше ж сволоки були великі лежали, і  то 
роблять хрести, три хрести роблять. Під свічку під-
ставляли, воно димок робиться, хрест. [На сволоці?] 
Під потолком. Великий же сволок лежав. Тепер вони 
зверху підтягують ті сволоки, а раньше в хаті. І од сті-
ни тієї, де ікони, роблять свічки... од пожару. І по ку-
точках по всіх, на печі, де Боги тоже. А як проти Паски 
приходимо із діянія, хрестики невеличкі робимо на 
сволоку. Крайні точки і середня. П’ять точок. Малень-
кі точки, шоб видно, з димку, воно ж підкурює.

СТРАВИ ЛІТНЬО-ОСІННЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИК-
ЛУ [На Петрівку шо готували?] Посне. Це пист, Боже 
сохрани. [Коли день святого Петра наступав?] Два-
надцятого липня. Об’язательно треба півника різать 
молоденького, борщ варить. [Мандрики не робили?] 
Ні. [Вареники з сиром?] Вареники з сиром робили, 
пирожки, вареники, борщ з півником. [А чого?] Роз-
гулялись. Це ж постували. Коли п’ять неділь, коли три 
неділі, коли дві неділі. [На Спаса шо святили в церк-
ві?] Яблука, пучечок пашні якої  – жита чи пшениці. 
Вона годами стоїть та пашня. [У  колосках прямо?] 
У колосках.

ПОМИНКИ Раньше, як умре було людина, варять усього 
три страви. Юшка з локшиною, картопля у мундєрах, 
почищена, в особеності як у пист у Пилипівку, почи-
щена да цибулькою помазана, капусточкою. Юшка з 
локшиною  – самороблена локшина, юшка  – не суп, 
а юшка і кісіль – оце три страви. А тепер і таке, і кат-
лєти, це не поминки – бал. [Ви казали, що на поми-
нальному обіді тільки три страви подавали?] Три 
страви раньше. [А якщо не в піст?] Хоч і не в піст, тоді 
тільки з м’ясом. Картопля... Помазане, салом пере-
жареним. Три страви – картопля, юшка, риба. Юшка 
з локшини саморобошньої. З муки то білої, але дома 
її робили. А тоді розкачують її на столі на білій хустці 
тонесенько-тонесенько. [А  коливо робили?] Робили. 
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три меншенькі відрові – то оддєльно, посні – олійка да 
водичка), а то кладеться і молоко, і шо-небудь... якесь Іводичка), а то кладеться і молоко, і шо-небудь... якесь 
яйце, чи шо, чи сметанка, а це з однієї води – на один Іяйце, чи шо, чи сметанка, а це з однієї води – на один 
день печуть посні пирожки. А паски пекли... Форми Ідень печуть посні пирожки. А паски пекли... Форми 
такі череп’яні, випалені, красиві, ото ж вилуджені і Ітакі череп’яні, випалені, красиві, ото ж вилуджені і 
такі, як відро, з ручками, з двома. А в піч як садовлять, Ітакі, як відро, з ручками, з двома. А в піч як садовлять, 
дак вони не влазять і їх трошки боком. Тепер вони не Ідак вони не влазять і їх трошки боком. Тепер вони не 
спеклися б у такій хаті, піч огнєупорна, дак так уже, Іспеклися б у такій хаті, піч огнєупорна, дак так уже, 
як печеш пироги, придивляєшся, шоб не перепалить. Іяк печеш пироги, придивляєшся, шоб не перепалить. 
А тоді ж із простої глини, із сирцю, а черінь – черепІА тоді ж із простої глини, із сирцю, а черінь – череп
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пист, їсти скоромного, Боже сохрани, оце на один ве
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чор, на один день мати пече оддєльно. Макітри великі Мчор, на один день мати пече оддєльно. Макітри великі 
були глиняні, великі, такі шо по троє відер (то є макіМбули глиняні, великі, такі шо по троє відер (то є макі-М-
три меншенькі відрові – то оддєльно, посні – олійка да Мтри меншенькі відрові – то оддєльно, посні – олійка да 
водичка), а то кладеться і молоко, і шо-небудь... якесь Мводичка), а то кладеться і молоко, і шо-небудь... якесь 
яйце, чи шо, чи сметанка, а це з однієї води – на один Мяйце, чи шо, чи сметанка, а це з однієї води – на один 
день печуть посні пирожки. А паски пекли... Форми Мдень печуть посні пирожки. А паски пекли... Форми 
такі череп’яні, випалені, красиві, ото ж вилуджені і Мтакі череп’яні, випалені, красиві, ото ж вилуджені і 
такі, як відро, з ручками, з двома. А в піч як садовлять, Мтакі, як відро, з ручками, з двома. А в піч як садовлять, 
дак вони не влазять і їх трошки боком. Тепер вони не Мдак вони не влазять і їх трошки боком. Тепер вони не 
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приходимо із діянія, хрестики невеличкі робимо на 
сволоку. Крайні точки і середня. П’ять точок. МаленьМсволоку. Крайні точки і середня. П’ять точок. Малень
кі точки, шоб видно, з димку, воно ж підкурює.Мкі точки, шоб видно, з димку, воно ж підкурює.
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Форок святих] сорок вареників варили. [З чим варе Форок святих] сорок вареників варили. [З чим варе- Ф-
ники?] Із маком. У нас тільки із маком робили, а єсть – Фники?] Із маком. У нас тільки із маком робили, а єсть – 
із капустою, із картоплею, із квасолею. Це раньше, дак Фіз капустою, із картоплею, із квасолею. Це раньше, дак 
ото квасолі наварять... [На Благовіщення паску не пе Фото квасолі наварять... [На Благовіщення паску не пе- Ф-
кли?] Ні, не пекли. Можуть пекти пирожки, а от паску Фкли?] Ні, не пекли. Можуть пекти пирожки, а от паску Ф
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кечки ворожать вроді. [Шо святили ще?] Паска, яйца, 
ниж, сіль, свічка шоб горіла. А це ідемо ми на Страсть 
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у п’ятницю, дак треба, шоб принести із огню додому 
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оцю свічку із церкви і тоді (тепер же нема сволоків 

Ф
оцю свічку із церкви і тоді (тепер же нема сволоків 
у хаті), а  раніше ж сволоки були великі лежали, і  то Фу хаті), а  раніше ж сволоки були великі лежали, і  то 
роблять хрести, три хрести роблять. Під свічку підФроблять хрести, три хрести роблять. Під свічку під
ставляли, воно димок робиться, хрест. [На сволоці?] Фставляли, воно димок робиться, хрест. [На сволоці?] 
Під потолком. Великий же сволок лежав. Тепер вони ФПід потолком. Великий же сволок лежав. Тепер вони 
зверху підтягують ті сволоки, а раньше в хаті. І од стіФзверху підтягують ті сволоки, а раньше в хаті. І од сті
ни тієї, де ікони, роблять свічки... од пожару. І по куФни тієї, де ікони, роблять свічки... од пожару. І по ку
точках по всіх, на печі, де Боги тоже. А як проти Паски Фточках по всіх, на печі, де Боги тоже. А як проти Паски 
приходимо із діянія, хрестики невеличкі робимо на Фприходимо із діянія, хрестики невеличкі робимо на 
сволоку. Крайні точки і середня. П’ять точок. МаленьФсволоку. Крайні точки і середня. П’ять точок. Малень
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лий брали, ото із кабана. Тепер кусочок одрубаєш да 
і несеш, а то... Паску і яйця і ше нож святили, ниж... Еі несеш, а то... Паску і яйця і ше нож святили, ниж... 
[А сіль?] І сіль, і ниж. Ножик цей хранився, нічого ним Е[А сіль?] І сіль, і ниж. Ножик цей хранився, нічого ним Ене робили, якесь горе, заболіє людина, дак ним ото таЕне робили, якесь горе, заболіє людина, дак ним ото та
кечки ворожать вроді. [Шо святили ще?] Паска, яйца, Екечки ворожать вроді. [Шо святили ще?] Паска, яйца, 
ниж, сіль, свічка шоб горіла. А це ідемо ми на Страсть Ениж, сіль, свічка шоб горіла. А це ідемо ми на Страсть 
у п’ятницю, дак треба, шоб принести із огню додому Еу п’ятницю, дак треба, шоб принести із огню додому 
оцю свічку із церкви і тоді (тепер же нема сволоків Еоцю свічку із церкви і тоді (тепер же нема сволоків 
у хаті), а  раніше ж сволоки були великі лежали, і  то Еу хаті), а  раніше ж сволоки були великі лежали, і  то 
роблять хрести, три хрести роблять. Під свічку підЕроблять хрести, три хрести роблять. Під свічку під
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Коливо й тепер роблять. [З чого?] З рису. Це коливо 
зветься. А як поминають, тоді вже канун зветься. Бу-
лочка кришеться дрібненько, мед, вода, розводиться. 
Це канун. А коливо несуть поперед мертвого і верта-
ються із ним додому. І  як сідають обідать, кожному 
треба попробувать того колива. Однією ложкою. Ото 
передають, передають, а тоді починають обідать. [Вже 
як поховали? Як прийшли додому?] Як прийшли до-
дому. [Значить, з кладбища його не приносять? Части-
ну дома лишають...?] Ні, вертаються. Оце ж вариться 
воно, і тепер його носять. Вариться воно рис і ото ж 
промивається, кладуть на тарілку горбичком і тоді 
ягодками украшують хрестиком, а тутечки хрестик із 
соломинки і ягодки нахромлюють. І несуть його попе-
реду покойника на клайбище і з клайбища вертаються 
додому і становлять на столі, де будуть обідать люди. 
[Через скільки днів після смерті поминають покійно-
го?] У дев’ять. Напримет, це умер чоловік чи жінка у 
середу, значить на другу середу увечері – ото звуться 
«дев’ятини». А сороковини, значить, сорок день. Про-
ти сорокового дня поминають. [На поминки такі самі 
страви готують?] Такі. [Чи йдуть на могилу наступно-
го дня, як поховали? Уранці?] Раньше не ходили. Ото 
аж до дев’яти день.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Млинці пекли у 
суботи поминальні: Луччина, Гаврилова, Дмитрова... 
Оце в суботи поминальні пекли млинці, і ми розно-
сим по своїх родичах. Вони до нас, а ми ж до їх несемо. 
Оце ж так поминаєм. [Як у вас називали поминаль-
ний день?] Проводи, після Паски через тиждень. На-
пример, Паска в неділю, Роздво, дак у число, а Паска 
не виходить у число. Оце Петривка – піст. Після Роз-
два – М’ясниці, їх дванадцять неділь, і чого-то воно не 
всегда однаково, коли дев’ять неділь після Роздва, сім. 
Значить, як сім неділь М’ясниць, значить буде п’ять 
неділь Петрівка. А цей год Петрівки – три неділі. [Як 
ці Проводи відбувалися? Чи йшли на кладовище?] Хо-
дили в понеділок. Після Паски через тиждень... В по-
неділок це Проводи. Варили дома страви всякі і хо-
дили на клайбище, весь куток в общем, хто до цього 
клайбища. Одно клайбище у нас на горі коло завода, 
а друге отутечки недалечко, а це на Манжосовці. І оце 
кажен до своїх, покачається яйцями, пороздають ді-
тям гостинці, і  ото сідають  – лави такі метрів двад-
цять... Кажне з дому якусь ряднинку підхопить подо-
слать, для страви якась скатертинка. І оце я прихожу і 
кладу свою страву, друга приходить – стеле далі отако, 
і далі й далі... [А їдять кожен своє?] Можеть і помінять-
ся... [Не було таких поминальних днів, які називалися 
«Діди»?] У нас такого не було. Поминальні суботи – це 
є. Оце перед Тройцей поминальна субота була тих, хто 
втопився. Оце мати, було, розказує і батюшка казав: 
«Хто на войні погибав, дай, Боже, царство; хто на воді 
потопав, дай, Боже, царство, кого і шо засосав, дай, 
Боже, царство; кого звір заїдав, дай, Боже, царство». 
Оце батюшка так в церкві поминав. А осінню Лучи-
на, Гаврилова субота, це по тижнях, і Дмитрова перед 
жовтнем, то главна субота Дмитрова – ото несуть па-
нахиду в церкву, правлять.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Тепер нема і діжок. Було погріб, дак 
одна діжка тридцять відер – це квас. І цілу зиму мати 
поперед буряки скребе. Почистять, а тоді миють. Ве-
ликими кусками. Це відер десять, може, треба туди, 
а  тоді наливають водою тую діжку. Ловка, чиста, не 

ржаві обручі. І  він кисне, може, із місяць. Зразу він 
шумує. Як укисне  – то на борщ. Був такий великий 
опальник спеціальний луджений, достаємо того квасу 
і бурячок. Бурячок у борщ, і ше й почистим, дарма шо 
чищений. А друга діжка – двадцять п’ять відер капус-
ти да огірки. Зразу огурки соляться. Ну, це до голодов-
ки, до тридцять третього [1933 р.] году. А після – вже 
не було. Вже й діжки порозпадалися. Хто-зна чого. 
Дак ото зразу гурки насолять, а восени, коли капуста, 
ти гурки вибирають у другу лаханку, да в ночви пере-
мивають їх, і ото капусту солять. Зразу пелюстки, го-
ловочки малесенькі, на споді двоє відер, а тоді капус-
ту. Відро капусти або двоє, тоді гурки, і добра капуста 
і добрі гурки. Помидори оддєльно, яблука оддєльно. 
Солять було сир спеціально. Діжечка дубова така 
красива, чиста-чиста, і  обручики на їй аж блищать. 
І ото в тую діжку насолять сиру у Спасовку, бо посту-
ють усі, дак сир. Треба його пробувать, підсолює, дак 
мати нам дає пробувать, який він є. І ми вже понімали 
чи солоний, чи не солоний. І тоді кладуть глечик гарно 
одтопленого сиру. Як знімуть сметану і содять у піч, 
гарно-гарно щоб відтопилось. А  тоді у діжку поски-
дають і дощечка ловка і друга зверху і камінчик, шоб 
воно стекло і тугий був сир засолили, розсипчастий, 
і тоді кажного тижня кружечки змивають. Ото вже як 
накладуть на Спасівку і кружечки спеціальні красіві, 
чисти, зразу тряпочку застілають. Посередині діжеч-
ки масла грудочку розтопченого такого накладають і 
зверху. Тоді як кончать солить, тряпочка біленька по-
лотняна застілається, а  тоді дві дощечки і камінчик 
спеціально держимо. І водичкою заливають. І кажен 
день ту водичку міняють і тряпочку... Він аж до Мас-
ниці стоїть. Цілий тиждень вареники варять і на базар 
іще той сир. Другий раз з картоплею. Він кисленький, 
дак картоплю розімнуть, туди добавлять. Тепер нема 
і діжок.

ПОСУД, НАЧИННЯ [На Чистий четверг діжу не мили, 
не було такого обряду?] Ні, не мили. Вона й не миєть-
ся николи. У нас дубова діж... Красиві клепочки. І так 
вишкребеш  – наче вимита. І  ото тістечко в куточку 
трошки. І  ото так воно підійде, так воно й засохне. 
Його миють те тісто, як уже на другий раз хліб печуть, 
обмивають те тісто гарно, обмивають тоді вже, як хліб 
пекти, а як викачають хліб, не мили діжу.

с. Охіньки
Записала Л. Артюх 1987 р.  

у с. Охіньки Прилуцького р-ну Чернігівської обл. 
від Сологуб Ганни Андріївни, 1930 р. н.

ЧАСТУВАННЯ НА СВАТАННІ Весілля тепер два дні  – 
у суботу й неділю. А було й до тижня. Свататись хо-
дять два мужики з молодим. Беруть булку в платочку 
до молодої. Назад тоже дають булку з платочком – як 
злагода. Рушниками на сватання не перев’язують. 
Далі розглядини. Свати їздять одне до одного обідать: 
борщ чи капусняк, гарячі страви – картошка з м’ясом, 
каша з підливою. Холодець, локшина до молока. Те-
пер печуть крохмальові млинці чи оладки. Згортають 
і дрібно ріжуть локшину крохмальову. Рецепт: десять 
яєць, півтора стакани крохмалю, молоко, сіль. Добре 
все збивають і на гарячу сковороду. Тоді ріжуть і ки-
дають у кипляче молоко. Така молошна локшина. Ко-
лись робили з муки білої. Остання страва – красний 
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неділок це Проводи. Варили дома страви всякі і хо

І
неділок це Проводи. Варили дома страви всякі і хо
дили на клайбище, весь куток в общем, хто до цього Ідили на клайбище, весь куток в общем, хто до цього 
клайбища. Одно клайбище у нас на горі коло завода, Іклайбища. Одно клайбище у нас на горі коло завода, 
а друге отутечки недалечко, а це на Манжосовці. І оце Іа друге отутечки недалечко, а це на Манжосовці. І оце 
кажен до своїх, покачається яйцями, пороздають діІкажен до своїх, покачається яйцями, пороздають ді
тям гостинці, і  ото сідають  – лави такі метрів двадІтям гостинці, і  ото сідають  – лави такі метрів двад
цять... Кажне з дому якусь ряднинку підхопить подоІцять... Кажне з дому якусь ряднинку підхопить подо
слать, для страви якась скатертинка. І оце я прихожу і Іслать, для страви якась скатертинка. І оце я прихожу і 
кладу свою страву, друга приходить – стеле далі отако, Ікладу свою страву, друга приходить – стеле далі отако, 
і далі й далі... [А їдять кожен своє?] Можеть і помінятьІі далі й далі... [А їдять кожен своє?] Можеть і помінять
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ний день?] Проводи, після Паски через тиждень. На
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ний день?] Проводи, після Паски через тиждень. На
пример, Паска в неділю, Роздво, дак у число, а Паска 
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пример, Паска в неділю, Роздво, дак у число, а Паска 
не виходить у число. Оце Петривка – піст. Після Роз

М
не виходить у число. Оце Петривка – піст. Після Роз
два – М’ясниці, їх дванадцять неділь, і чого-то воно не 
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два – М’ясниці, їх дванадцять неділь, і чого-то воно не 
всегда однаково, коли дев’ять неділь після Роздва, сім. 

М
всегда однаково, коли дев’ять неділь після Роздва, сім. 
Значить, як сім неділь М’ясниць, значить буде п’ять 
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Значить, як сім неділь М’ясниць, значить буде п’ять 
неділь Петрівка. А цей год Петрівки – три неділі. [Як 

М
неділь Петрівка. А цей год Петрівки – три неділі. [Як 
ці Проводи відбувалися? Чи йшли на кладовище?] ХоМці Проводи відбувалися? Чи йшли на кладовище?] Хо-М-
дили в понеділок. Після Паски через тиждень... В поМдили в понеділок. Після Паски через тиждень... В по-М-
неділок це Проводи. Варили дома страви всякі і хоМнеділок це Проводи. Варили дома страви всякі і хо
дили на клайбище, весь куток в общем, хто до цього Мдили на клайбище, весь куток в общем, хто до цього 
клайбища. Одно клайбище у нас на горі коло завода, Мклайбища. Одно клайбище у нас на горі коло завода, 
а друге отутечки недалечко, а це на Манжосовці. І оце Ма друге отутечки недалечко, а це на Манжосовці. І оце 
кажен до своїх, покачається яйцями, пороздають діМкажен до своїх, покачається яйцями, пороздають ді
тям гостинці, і  ото сідають  – лави такі метрів двадМтям гостинці, і  ото сідають  – лави такі метрів двад
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суботи поминальні: Луччина, Гаврилова, Дмитрова... 

Ф
суботи поминальні: Луччина, Гаврилова, Дмитрова... 
Оце в суботи поминальні пекли млинці, і ми розно

Ф
Оце в суботи поминальні пекли млинці, і ми розно-

Ф
-

сим по своїх родичах. Вони до нас, а ми ж до їх несемо. Фсим по своїх родичах. Вони до нас, а ми ж до їх несемо. 
Оце ж так поминаєм. [Як у вас називали поминаль ФОце ж так поминаєм. [Як у вас називали поминаль- Ф-
ний день?] Проводи, після Паски через тиждень. На Фний день?] Проводи, після Паски через тиждень. На- Ф-
пример, Паска в неділю, Роздво, дак у число, а Паска Фпример, Паска в неділю, Роздво, дак у число, а Паска 
не виходить у число. Оце Петривка – піст. Після Роз Фне виходить у число. Оце Петривка – піст. Після Роз- Ф-
два – М’ясниці, їх дванадцять неділь, і чого-то воно не Фдва – М’ясниці, їх дванадцять неділь, і чого-то воно не 

дають і дощечка ловка і друга зверху і камінчик, шоб 
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дають і дощечка ловка і друга зверху і камінчик, шоб 
воно стекло і тугий був сир засолили, розсипчастий, 

Ф
воно стекло і тугий був сир засолили, розсипчастий, 
і тоді кажного тижня кружечки змивають. Ото вже як 

Ф
і тоді кажного тижня кружечки змивають. Ото вже як 
накладуть на Спасівку і кружечки спеціальні красіві, 

Ф
накладуть на Спасівку і кружечки спеціальні красіві, 
чисти, зразу тряпочку застілають. Посередині діжеч

Ф
чисти, зразу тряпочку застілають. Посередині діжеч
ки масла грудочку розтопченого такого накладають і Фки масла грудочку розтопченого такого накладають і 
зверху. Тоді як кончать солить, тряпочка біленька поФзверху. Тоді як кончать солить, тряпочка біленька по
лотняна застілається, а  тоді дві дощечки і камінчик Флотняна застілається, а  тоді дві дощечки і камінчик 
спеціально держимо. І водичкою заливають. І кажен Фспеціально держимо. І водичкою заливають. І кажен 
день ту водичку міняють і тряпочку... Він аж до МасФдень ту водичку міняють і тряпочку... Він аж до Мас
ниці стоїть. Цілий тиждень вареники варять і на базар Фниці стоїть. Цілий тиждень вареники варять і на базар 
іще той сир. Другий раз з картоплею. Він кисленький, Фіще той сир. Другий раз з картоплею. Він кисленький, 
дак картоплю розімнуть, туди добавлять. Тепер нема Фдак картоплю розімнуть, туди добавлять. Тепер нема 
і діжок.Фі діжок.
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ють усі, дак сир. Треба його пробувать, підсолює, дак 

Е
ють усі, дак сир. Треба його пробувать, підсолює, дак 

Е
мати нам дає пробувать, який він є. І ми вже понімали 

Е
мати нам дає пробувать, який він є. І ми вже понімали 
чи солоний, чи не солоний. І тоді кладуть глечик гарно 

Е
чи солоний, чи не солоний. І тоді кладуть глечик гарно 
одтопленого сиру. Як знімуть сметану і содять у піч, Еодтопленого сиру. Як знімуть сметану і содять у піч, 
гарно-гарно щоб відтопилось. А  тоді у діжку поскиЕгарно-гарно щоб відтопилось. А  тоді у діжку поски
дають і дощечка ловка і друга зверху і камінчик, шоб Едають і дощечка ловка і друга зверху і камінчик, шоб 
воно стекло і тугий був сир засолили, розсипчастий, Евоно стекло і тугий був сир засолили, розсипчастий, 
і тоді кажного тижня кружечки змивають. Ото вже як Еі тоді кажного тижня кружечки змивають. Ото вже як 
накладуть на Спасівку і кружечки спеціальні красіві, Енакладуть на Спасівку і кружечки спеціальні красіві, 
чисти, зразу тряпочку застілають. Посередині діжечЕчисти, зразу тряпочку застілають. Посередині діжеч
ки масла грудочку розтопченого такого накладають і Еки масла грудочку розтопченого такого накладають і 
зверху. Тоді як кончать солить, тряпочка біленька поЕзверху. Тоді як кончать солить, тряпочка біленька по
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кисіль, «розганяйло». Як і раніше. Тільки тоді варили 
сушку – озвар, ягоди сухі й груші. Буряками солодки-
ми замість цукру, бо не було сахару. Був густий, тепер 
молоденький варять.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай печуть у п’ятницю. Мама 
кличе кухарок і коровайниць. Вчиняє мама, а місит і 
сажає одна душа. Не можна діжу чи миску з тістом з 
місця зрушувать. Брати тісто слід за один раз, однією 
жменею паляницю, щоб сім раз не брати. Тоді він і не 
репне, і рівненький буде. На коровай і на «перепієць» 
однаково. А  в молодого калачі. По кількості поїзда. 
Буває й тридцять калачів. Піч вимітає «вимітайло» – 
мужчина з сусідів. Вимітає й усіх бабів у сажу обмазує. 
То так шуткують. В піч сажає головна коровайниця. 
Як ліплять, у тарілці налита горілка. Як усадять, роз-
пивають горілку, співають весільної. Коровай кру-
глий. Великий, зверху – «птичечки», шишечки, велика 
шишки й під неї кладуть двадцять копійок – на багат-
ство. А тоді її [молодої] півкороваю до нього повезуть. 
А  його половину  – до неї. Верх красять  – барвінок і 
калина. Ув’язують двома червоними рушниками. Ці 
рушники хлопцям, шо будуть частувать. «Перепієць» 
печеться менший, у меншій мисці, убирають так само, 
як коровай, тільки не перев’язують рушниками. Став-
лять на дві тарілки, зв’язують дві ложки разом і свасі 
везуть у хустці. Шишки у молодої печуть, скільки по-
їзду, як двадцять чотири – стільки ж шишок. Ними не 
просять на весілля. Молода просить з булкою, носить 
з хати в хату, а молодий без нічого. Ріжуть потім свай-
бишним. [...] «Барильце» у молодої печуть для тих, хто 
свайбу гуляє, і шишки теж тим, кому не стачить коро-
ваю і для коровайниць, як подяка їм.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ За тиждень до весілля порося 
колють. Кишки вичиняють. Ковбаси, кров’янку, кен-
дюх із шлунку вареною головою начиняють. Туди 
[кладуть] перець, сіль, листя лаврове, жариться на 
сковороді, а  тоді в чавун. Кажуть «ковбик» і «кен-
дюх». Залитий смальцем довго стоїть. І  ковбаси за-
ливають смальцем. «Красна»  – бутиль. Закрашують 
горілку червоним, чи то калиною, чи ще якою черво-
ною ягодою. Це вже коли молодих прийняли в моло-
диці й дядьки, вони написали на печі заяву, і  їм пе-
чатку сковородою поставили на комині. А  з батьків 
зробили «оказію». Гойдали в рядні, возили по селу. 
У п’ятницю – «шабля». Убирають йолку, яку в лісі ви-
ламують, у лєнти, калину, іграшки, конфети, бублич-
ки. А в кінці її розбирають, ставлять на другий день 
пляшку, вішають тичку – «Виха». А шаблю розбира-
ють, як снідальниці приходять. Свашки й дружки не-
суть «снідать» молодій до нього. Шаблю світилка везе 
з собою, коли їдуть по молоду. Й забирає назад. Там 
на покуті в платку світилка її держить, поки розбе-
руть. [...] У суботу молодий їде по молоду, тоді мама 
обсіває його зерном і грішми з конфетами. Тричі об-
ходить: де починає, там і кінчає. [...] Усі могоричі за 
гроші. Колись, кажуть був хліб, була горілка. Сідає 
[молодий у молодої] за стіл. Обідають. Як до киселю 
доходить. Ділять коровай для всіх свайбишних – пів-
короваю її і пів його. Старший дружко ділить, роздає 
за частуванням. Гості дарують молодих. Кисіль – і всі 
роз’їжжаються. Молоду забирають. Мати не обсіває, 
тільки виводить машину з двору через хусточку за 
дзеркало чи за капот. Молода везе «перепієць» і по-
дарки. Молодих батьки зустрічають з хлібом-сіллю 

на рушнику: «Прошу діти, на хліб, на сіль, на добру 
годину, заходьте у хату». Заводять, сідають. Застілля. 
Їдять картошку з м’ясом, холодець, ковбасу, пиріжки 
з ряжанкою. Кисіль – у кінці. Їдять увесь поїзд, шо з 
нею їхали, душ п’ять свашок і хату вбирають її іко-
нами, рушниками, занавісками. Придане («худобу») 
тепер заразом забирають. Пообідали, коровай ділять: 
по півкороваїв. Молодих дарують за короваєм і час-
туванням. Частує невістка, як зніме вінок. Ділить по-
чинають з молодих, тоді хрещеним, тоді всі свайбані. 
Батькам упослі дають, вони подарували й молодих 
спать послали. Усі молоді з її і його боку вже не гу-
ляють, остаються тільки ті, хто заміжні чи одружені. 
А  свайба гуляє. У  неділю  – «снідання». Дружки не-
суть молодій торт, вареники, печення. Раніше несли 
вареники й коржики.  [...] Снідають, музики грають, 
танцюють. Молода з молодим їх усіх частують. По-
тім кури збирають бояри у молодої і везуть сюди й 
зачиняють разом з хазяйськими. Рік їх не ріжуть, шоб 
прижилися. Кажуть, шо тоді й невістка приживеть-
ся. Наряжаються у циган, чуні взувають, танцюють. 
У юпки, корсетки, в сорочки додільні, молоду й мо-
лодого строять. Цигани, діди, баби. Діди у виверну-
тих кожухах, баби – мужики в спідницях. Тут і свайбі 
кінець.

РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ Їмо кожен день  – борщ крас-
ний, весною зелений зі щавлю з яйцем, капусту (ка-
пусняк), суп з галушками, локшиною, макаронами, 
рисом, ячною й гречаною крупами. Варять варени-
ки з ягодами, маком, квасолею солодкою й солоною, 
потрухами, капустою, картоплею, гречаною кашею. 
Варять галушки пшеничні, а ще недавно і гречані ва-
рили, тепер нема цього. Гарбуз печемо для начинки 
пиріжків і кашу пшоняну з гарбузом  – роблять, як 
бабку, з  яйцями й молоком і маслом. Тепер садять 
помідори. Квасолю до пісного борщу й для начинки 
пиріжків. Горохову юшку варять. З  риби мало ва-
рять, більше на поминки в піст. Жарять рибу. Осе-
ледець купують, чистять і їдять з цибулею і вареною  
картошкою.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Квасять і огірки, й  капусту, а  по-
мідори закривають у банках. Тепер менше сушать 
фрукти, більше закручують у банках компоти. З сушні 
озвар варимо зимою. Гриби сушать, опеньки.

с. Переволочна
Записала Г. Бондаренко 1986 р.  

у с. Переволочна Прилуцького р-ну Чернігівської обл.  
від Сочило Єлизавети Омелянівни, 1916 р. н., 

 та Койстрик Лукії Пилипівни, 1893 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ На 
Голодну кутю  – гонили Мороза (стукали палкою по 
воротах). «Морозе, морозе, йди до нас вечеряти, а не 
йдеш – то не йди на наші телята, ягнята і поросята». 
Кутю, узвар ставили на покуті, прикладали палянич-
кою. Кутю треба нести не голими руками.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Се-
редохрестя – пекли хрестики. В кого є з чого, то пекли, 
самі їли. Сорок святих – вареники з маком, з грушами.

ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ На Пасху в церкві святили: паска, 
мясо, яйця, сало, сир, хліба чорного кусок (в кого є ко-
рова, то оддавали його корові), сіль. Ходили на клад-
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бище, клали яйце на могилку. Скорлупки з яєць – на 
воду, бо так поведено. Хрещеники до хресних христо-
вать ходили. Діти навбитки грали. Три дні гуляли, ві-
шали вішалку, дівчата у вінках і хлопці йшли по селу, 
«у хрещика» грали. Понеділок – яйце качали, сідали на 
могилках, обідали, обща панихида, святив [батюшка]. 
Колись теж навхрест лили горілкою. В церкві на Пас-
ху кидають пасочку, яєчко – в кого дитя неживе (щоб 
ніхто не бачив).

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Коровай місили ті, що ловко жи-
вуть. Шишки, «уточки», гроші запікали, запалювали 
свічки. Чия раніше погасне – той раніше помре. Гро-
ші з шишки зашивали молодим. Коровай ділять у пе-
резві, дві дружки ріжуть коровай. Коровай печуть у 
п’ятницю.

с. Ряшки
Записали З. Гудченко та Н. Ромасевич 1995 р. 

 у с. Ряшки Прилуцького р-ну Чернігівської обл.  
від Проценко Євдокії Іванівни, 1900 р. н.,  

родом із с. Вільховатка Кобеляцького р-ну 
Полтавської обл.

ПОСУД, НАЧИННЯ [Що продавали на ярмарку?] Мис-
ки такі продавали здорові, дерев’яні ложки були такі 
розмальовані, красіві ложки, такі з цвіточками. [Гон-
чарні вироби?] І гончарі привозили і кушинів багато, 
було і горшків, і макітри привозили гончарі.

с. Смош
Записала Г. Бондаренко 14–15 липня 1992 р.  

у с. Смош Прилуцького р-ну Чернігівської обл.  
від Мартишко Марії Ісаківни, 1918 р. н.,  

родом із с. Милокаї (у с. Смош проживає з 1944 р.), 
та Задорожко Катерини Дмитрівни, 1923 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ, ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ Сватання  – з 
хлібом. Йшли спочатку довідатись, чи оддадуть, а тоді 
вже йшли старости. Намішуваник – хліб з діжі, здо-
рова хлібина, каленник з калиною (моя мати пекла). 
З  намішуваником йшли старости, з  хусткою давали. 
Зять давав тещі хлібину. Як були согласні, то міняли 
хліб.  [...] Хлібину брали, як свадьба. [У  свекрухи] з 
хлібом зустрічають, просять в хату, сідають за стіл, гу-
ляють, дарують тоді. [...] Коровай в суботу і п’ятницю 
пекли. Коровай ділять перед тим, як іти до свекрухи.

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ, 
ОСВЯЧЕННЯ СТРАВ  Сорок святих  – сорок варе-
ників варять з маком, в кого що є. [...] Як паску роз-
чиняють, то мати підв’язувала діжу рушником. Пас-
ка – святили сало, мнясо, сіль, пшоно, раньше порося-
та – в кошовки складали. Розговляються: зразу яєчко, 
тоді пасочку, сальце, м’ясце. Навбітки крашанками 
б’ються. Особенно в цибулинні [фарбували яйця]. 
Свячену шкалярупку на воду односить і хліба крихти, 
щоб не попали ні коту, ні собаці, тільки курям можна.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Паску покача-
ють яєчко по могилці, похристосуються, так як і на 
Гробки (через тиждень в понеділок). Ходять до свого 
роду на Паску. Несуть гостинець хрещеній матері на 
Паску, носили і бабі, що роди приймала, я  сама но-
сила. З Провід тут рештки їжі забірають додому, а в 
Мільках старцям роздавали. 

РІПКИНСЬКИЙ РАЙОН

смт Ріпки
Записав М. Пилипак 19 вересня 2008 р.  

у смт Ріпки Чернігівської обл.  
від Ющенко Валентини Миколаївни, 1937 р. н.

ЗАПАСИ ХАРЧОВІ Яблука мочені в гарбузі: розрізаєть-
ся гарбуза, виймаються сємєчки. Потом ці половинки 
ложу в здоровенний чугун  – вариться. Коли готова, 
виймаємо, остуджуємо. Ложимо шар яблук, а цю газ-
бузу від шкурки отдєляєм. Переминаєм всю цю масу і 
ложим: шар яблук, шар гарбузи... Ложим в целофано-
вий пакет здоровенний і поміщаємо в бочку, наверх 
гньот – полотняний, або марлю, і камінь нєвєлічкий. 
Це обізатєльно нада! І стоять вкисають в погрібі. Ан-
тоновка лучше, пєпєнка дуже вкусна! Квасяться при-
близно місяць. Ці не темніють, коли в хату занесеш.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Кутю] 
варили три рази – перед Різдвом, перед старим Новим 
роком, і перед Хрещенням. Варили із ячмінної крупи, 
добавляли цукор, родзинки. А мама розтирала в ма-
кітрі мак, доливала вадічкою кіп’яченою, і получало-
ся молоко макове. Тоді це макове молоко заливали в 
кутю, і було дуже смачно. Пекли з маком картопляні 
каржі. Картоплю варили, а тоді товкли, мішали з му-
кою чи крохмалом. Якщо муку чи крохмал, дак манку 
добавлять не треба! У мак макали чи посипали маком.

с. Вороб’їв
Записала О. Боряк та С. Чибирак 13 вересня 2009 р.  

у с. Вороб’їв Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.  
від Шалупні Ганни Львівни, 1932 р. н., 

 та Семеняки Марії Іванівни, 1926 р. н.

ПОМИНКИ На поминках, як шість неділь прийде, так 
уже стараются, щоб уже не кашу, а стараются в пер-
вую очередь поставить на столи картоплю гарячую, 
шоб пара пошла – на сорок днєй, і на полгода, хто по-
минає, і в год. На покуть ставят, на кожний кут ставят 
картоплю, щоб пара йшла. І шоб люди їли, і три столи 
становят. Так само готовятся на обєд. На обєд, як за-
ховают мертвєца, Господи, чого тільки не готовят – і 
картошка, і  вареники, і  коржі, і  холодноє, і  ковбаса, 
і риба жареная, і сельодка, і налісники, і торти – яка 
у кого змога. А останнім становят сладості і кисєль – 
і конєц, а кашу перед тим становлят. А колись – ладкі, 
картоплі ізжарят, раньше борщ варили, і кашу пшон-
ну, а тепер з рису, а колись і ячну, і ладкі.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ Дєди Міхайліни, 
Кузьміни – у церкві тільки батюшка править панахіди, 
хто хоче – іде. Колісь давно не було батюшків, совсім 
нічого не робили. Ну, напрімєр, моя матка вмерла, так 
і заохочує її на Кузьму-Дем’яна пом’януть, а батюшки 
немає, так самі свєчку запалюємо да повечеряємо по-
сноє, калі попадає [піст] в той день. Готували – звар з 
сливи, і кашу, коржі вмочали у мак, аби тільки пісне, 
і коливо. [Коливо] і як умре, то робили. Коливо у нас 
роблять – воду, яблучка кислиє, меду кинеш ложечку, 
і білої булочки покришеш – і коливо. Яблуки у кого є, 
свіжиє. І колись так робили, а як нема, то сахару чи 
меду кинеш. І на Дєди так. Дєди у нас другий тиждень 
після Пасхи – Радуніца раз в год у нас, Пасха в неді-
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лю попадає, а на могилки – в понеділок. Несуть, хто 
що хоче. Тепер всі купляють вєнков, горілку берьом, 
і вино, і коржики (хто пече), і крашанки, і паску, і яй-
цями крашаними могили три рази обкочують. Кожен 
робить по своїх родичах. І там остається, і чарку на-
ливаєш. Осінью у нас не ходят на кладбіще. Дєди Мі-
хайліни, Кузьміни – у церкві тільки батюшка править 
панахіди, хто хоче – іде.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ [Пе-
ред Різдвом у вас кутю варили?] Варилі. [А  як на-
зивалася та кутя?] Кутя перва. А кутя друга – сє вже 
Щедротна. А третя кутя – то вже Галодна зветса. Дак 
уже як Галодна кутя, дак всє посниє [страви], значить, 
такіє клались.

с. Задеріївка
Записав М. Пилипак 19 вересня 2008 р. 

 у с. Задеріївка Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.  
від Петренко Тетяни Єгорівни, 1932 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Вари-
ли із ячних круп – у ступу, ячмєнь підсушать, у сту-
пу – товкачом... Вадічкі туди, тавкут, тавкут... Шолоха 
із ячмєню абтавчеться, ну, й тади висушать – і куття! 
У кого ж був мак, а в кого ж не було! Большенство – 
одно зерно, ніякого маку! А потом узвар, із узваром 
єлі!

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Картошка, холодноє варять, пам-
пушкі, лєпьошкі, кісєлі, наліснікі, каша пшонна, гре-
чана – затирали салом. А пшонна з молоком. А греча-
на – з салом! Борщ на весілля не давали.

НАПОЇ Варілі щє узвар із рєзніків [порізані, посушані 
яблука – сухофрукти]. Із солодкого був кісєль. Ягоди, 
а можна й рєзніки отварить, а потом крохмал розвес-
ти, напарить – загус, перекіпятіть, і готовий.

СНОВСЬКИЙ РАЙОН *

с. Смяч
Записали О. Боряк та В. Конвай 11 вересня 2009 р.  

у с. Смяч Щорського р-ну Чернігівської обл.  
від Купрієнко Людмили Семенівни, 1935 р. н.,  

родом із с. Терехівка Чернігівського р-ну Чернігівської обл.,  
Лущай Людмили Петрівни, 1940 р. н.,  

родом із с. Хотівля Городнянського р-ну Чернігівської обл.,  
Савостенко Марії Михайлівни, 1938 р. н., 
Нізенко Ніни Констянтинівни, 1935 р. н.,  

Бурдини Євгенії Григорівни, 1924 р. н., 
 та Купрієнко Ніни Григорівни

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Чи печуть у вас хліб на похорони?] 
Обізательно, називається «панахіда». Три хлібини пе-
чуть в основному. Який хто. Круглі, щоб дух пошов по 
мертвяку хлєбний. Розламують хлібину, як спечеться. 
Хто пече, той розламує, і вгощають. А ті, як обичний 
хліб. На могилки хліб не беруть, тільки коржики.

ПОМИНКИ Готовят те, шо на свадьбу. У нас один перед 
одним, і  салати  – кришаники. [Що готували колись 
на поминальний обід?] Колісь обязатєльно борщ був, 
квасоля з грибами, каша, вінєгрєд, каша (або пшоня-

* До 2016 р. – Щорський район.

на, або якась). І щоб не жареного, нє печеного. Скром-
ний обєд. Ну, там риба якаясь  – сельодка. А  випєч-
ка – вафлі. Сначала отпєвалі, тоді коліво – переварена 
вода, мед, і  хліб кидали туди, або бублічки ломали. 
Білий хліб. От прішлі з могилок, і всі повинні вперед 
по три ложки коліва. Хазяйки робили коліво, як всі 
пішли на могилки. Прийшли з могилок – і всі сідали. 
У нас оставалося все, і назавтра приходили і доїдали, 
а  там, де моя дочка, то всє клали по-трошечку, щоб 
пустиє оставаліся миски. А у нас горою все, а так не 
положено. Коліво, а тоді по чарці наливали. І захолод 
стоїть, і  салати ранообразниє, і  риба жарена, і  риба 
такая, і  салати з майонезами. А  у нас тєпєрь борщ 
не ставят. [А колись?] Це друга єда була. А тепер, як 
і поставят, його почті ніхто не єст. А кашу в послєд-
нєє врем’я. Оце блінчики – це вже сладкій стол, і ки-
сіль оце ставят, блінчікі, і гастінцев гори – це ж люди 
приносят, і  хазяї купляют. Скільки я була на помін-
ках, і на похоронах, то столи ломіліся. У нас – скільки 
кому влєзє [пьють]. У нас готовят коліво. Дєлают сла-
дєнькую вадічку с медом і туди кідают хлєбца. І нада, 
шоб ложка там була. Кагда вєрнулісь із кладбіща – всє 
моют рукі. Спеціально вєшают рушнікі, шоб витерєть 
руки. Как только всє памилі і пасєлі за стали, чітают 
малітви. Как только прачіталі молитви, всє далжни 
три раза отвєдать коліва. А  потом єдят всьо, шо у 
каго расставлєно на сталах. Гатовяца у нас на памінки 
очень харашо.

УПОДОБАННЯ ХАРЧОВІ Жарениє гуркі – звєчера на-
резать папалам гурок, а патом кружочкамі на часті і 
замачіть вадой, ноч мокнуть, на утро в той вадє, шо 
моклі  – сліть, а  заліваєца новой вадой і варица час-
два. На друшляк аткідаєца, натерті моркви, цибулі, 
лавровий ліст, перець, м’ясо. Патом ставіца в печ. 
Дужє смачная закуска. І як халоднає блюдо, і як гаря-
чеє. Падаєца як на свадьбу, так і на похарани, і на всє 
празнікі можна.

с. Тур’я
Записали О. Боряк та С. Чибирак 14 вересня 2009 р. 

 у с. Тур’я Щорського р-ну Чернігівської обл.  
від Жовнір Катерини Дмитрівни, 1929 р. н., 

та Тригоби Лідії Іванівни, 1935 р. н.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ [Похорон] Як виносят з хати, це ж 
мені посовітовалі, виносят уже, дак я окраєць хліба 
одрізала, і завернула, і у гроб поклала, кажу: «Це твоя 
часточка». І  більш нічого. Це як одправив батюшка, 
і будуть виносить, і його часть треба у гроб покласти. 
Під покривальце. Щоб нічого не забрав ізнов, а  све-
крусі ж я нічого не клала, мені ж тоді не розказали. 
Щоб з дому нічого не витяг, ніяку часть не забрав. 
А свекруха всю часть свою забрала – корову, і свиней 
в мене порізали.  [...] Хліб несуть, і  гостинці несуть, 
і  воду  – це ж батюшка як поправить, він же світить 
ямку, і виливає туди, а гостинці кругом людям розда-
ють, і хліб, буває, ламає там, роздадуть усім, а ні, так 
назад приносять, ріжуть по кусочках, і по столах. Іде 
хто (до мертвяка) – булочку хліба, і кладеш на стол... 
Хлібину зі стола ув’язують у хустку, гостинці тая, що 
несе, забирає. Колись у нас такіє больниє, що на мо-
гилки ходять, всігда їм цілую хлібину оддадуть, і гос-
тинців. Ломають на могилках хліб, як запечатають. 
У нас землю кидают. Зовут з могилок поминать.

http://www.etnolog.org.ua
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ПОМИНКИ Це щитається поминки, а  обід  – як поми-
нають у дев’ять і сорок днів, а це похорон. Готували 
саме главне коливо  – колись коржик який да вода 
кип’ячена, сахар, як нема меду, мед надо. А тепер бу-
бліков накришат, і воду з медом розведуть. Як будут 
начинать поминать, так три ложки треба цього коли-
ва. «Царство небесне» [сказати] і три ложечки колива. 
Ставлять по столах у мисочках. Колись що було – бід-
но ж жили: борщ, картошка жарена, каша пшоняна, 
блинці із сметаною, каша, кисіль, і все. А тепер нель-
зя перещитать – і ковбаси, і котлєти, і рулєти, і м’ясо, 
і  голубці, а  колись же ніяких ні голубців, ні салатов 
не було, не понімалі, ні вєнєгрєтов, не понімалі того 
нічого, а  тепер – столи ломяться. Горілку п’ть, тепер 
не розбирають – чи похорон, чи свадьба – равно щоб 
було, шо на похорон, що на свадьбу. І колись же час-
товали  – от посядуть всі на похорони, і  єсть опред-
ельоні  – по чарочці, і  полчарочки всім раз, і  другий 
раз, і по третій – і все. А тепер же п’ють, пока упаде. 
Одною чарочкою, а  тепер  – щоб кожному чарочка 
стояла. «Виганяйло» – кисіль. Каша перва ставиться. 
Тепер ставят  – коливо, салати всякі, а  тоді  – карто-
шка, котлєти, а тоді ж галубци, налісники, а тоді каша, 
а  тоді ж послєднє  – гастинці ті і кисєль. Як кисєль 
поставили, так ніхто не каже, знають, що пора вста-
вать. І колись, і тепер послєдня става – це кисіль. На 
хрестинах, ще можна садиться, а на похоронах кисіль 
посавили – всьо. А у нас сніданнє несуть: бутилку, по 
чарці, пом’януть ідуть. Це ж вони несуть, самі і по-
снідають. То ковбаси, то сельодкі взяли і пошли. Дома 
ж одбувають. На дев’ять днів роблять коливо, так 
само. А  на сороковий день треба щоб було дванад-
цять страв, колись це готовили обізатєлно дванадцять 
страв. А  тепер  – посчитай все, так, мо’, сорок! Це ж 
хліб щитається тоже, борщ, картошка, блинці, смета-
на, каша, налисники, це ж придумают шо, венегред, 
а колись – і риба жарена чи сельодка, булки і кисіль, 
квасолю ще варили, яйця, як були – позбирали. Щоб 
було дванадцять страв. І коливо обізатєльно. Ставять 
гаряче – чи кисілю тарілочку, із чого гаряча пара іде. 
Достанут із печі жаренку да котлєту гарячу поставят 
на стіл. Суп же... Що варят, те і ставлят. І півроку по-
минают, і год. Так само. [...] Самоє главноє, щоб хліб 
був, чи булочку покладеш, печення – це ж хліб. А те-
пер вже наче пар проходить – кисіль заварю. Тепер ки-
сіль з варення – вода закипить, варення заварив. Це 
ж колись узвар настоювали – яблоки, груші, а тоді ж 
заварюют крохмалем картопляним, вода кипить, за-
варила. Колись узвар – яблоки, груші сухиє. І чорниє 
ще ягоди. У горщок кипятком наливають, у піч ставят, 
воно пріє, щоб розопріло. А тоді закипіть, і крохма-
лем заварюють. Тепер хіба такий кисіль? А там груші 
із хвостиком стирчать – витяг, і в рот. Часто узвари ко-
лись варили. І на хрестини ставили. І до киселю якісь 
пироги чи булки. Кисіль могли і на вокно поставить 
[нa Діди], а ножа щоб не було, ложки кругом викла-
дали, скільки хочеш. Кажут, душа, так її ж не видно.

ЇЖА ПОМИНАЛЬНА В КАЛЕНДАРІ На Дмитровиє і 
Михайліни Дєди – їх четверо осінью, чотири суботи, 
хто на якіє – у мене батько Дмитро, і чоловік Дмитро, 
так я всігда Дмитровскіє, це первиє. А є хто на Михай-
ла, хто на який, на якиє хочеш – уже в церкві править-
ся у листопаді у первих числах. Перед Дєдами на ноч 
заварю тарілочку, їм поставлю, гастинці, як є, – кан-

фети, печення накладу, яєчек варених покладу. І це ж 
уже вечеряют. Вони самі должни приходить, і завжди 
у тебе щось має бути на столі. Перед Дідами. Колись 
мені вдавалося, як чоловік умер, так наче щодень 
горілку одпиває трошки, а вона ж, видно, випарову-
ється. Дєди всєгда ідуть. Перва Вербна неділя, Пасха, 
а тоді Дарникова неділя. Так не в неділю, а в понеділок 
і вівторок, Радуниця зоветься. Колись бідно носили. 
Я знаю у сорок сьомом [1947 р.] году, ще я дівчиною 
була, а був голод, так нічого було нести, так кисіль гус-
то заварений, і мисочку, і в хустку. Так люди голодні, 
руками повихвачували – без ложек, без нічого. А так 
несут, пекли усякіє розкі  – роскачают, поріжут і ви-
ворачівают, так вони зовуться, а  тоді в олії жарют. 
І яйцо ж качать всігда по могилках. Колись бідненько 
носили. І яйця, паску. Те яйце, що качают, то оставлют, 
а так спеціально беруть і поїдають. А тепер на Могил-
ки придумуют – що ж його купить, чи риби копчоной, 
чи якого м’яса, котлети, сиру, тепер же все на свєте – і 
вино, і горілку.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ В нас 
обично варять із перловки. А раньше «кутя» назива-
лася. Це ячмінна крупа, така з ячменю. Товкли. Рабили 
це в давні времена, а тепер уже заводи там виробля-
ють цю крупу. А колись були товкли в ступках кутю. 
Потом просівали, потом варили. Кутю варили хто із 
медом, хто сахаром, хто просто олійкою помаже.

СОСНИЦЬКИЙ РАЙОН

смт Сосниця
Записав М. Пилипак 20 вересня 2008 р.  

у смт Сосниця Чернігівської обл.  
від Кузьменко Ганни Іванівни, 1955 р. н.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Готу-
ється з пшеничного зерна, очищеного. У  мене один 
горщик спеціально для куті. Варю узвар. Зварила 
кутю, з  медом, обов’язково заливаю її узваром  – не 
то шо запить, а заливаю кутю. В цей же вечір вношу 
сіно, на сіно кладу мисочку із кутьою-узваром,  – це 
вважається, я  ставлю своїм предкам. Вони цього ве-
чора прийдуть до моєї господи теж покуштувати куті. 
А ще запалюю свічечку на вікні. Мороз кликали, але 
я цього вже не роблю. Я  своїм дітям готувала кутю, 
заливала узваром, зав’язувала в хусточку і вони несли 
хрещеним батькам – частували хрещених. Онуки мої 
цього вже не роблять, а діти – рабіли.

с. Змітнів
Записав М. Пилипак 20 вересня 2008 р.  

у с. Змітнів Сосницького р-ну Чернігівської обл.  
від Магошнік Галини Андріївни, 1929 р. н.

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ [Розподіл короваю]. Дружóк  – 
хоть дорогий, хоть сусід, хоть кум, хоть брат  – же-
натий, парубок не дєліт. Дружóк з родини маладого. 
Він уже тоді два караваї ріже – і в молодої, і ввечері в 
маладого. Про підошву не знаю. Маладій вирізають з 
караваю «утки», а маладому вже – дві шишки – хрест 
навхрест у хлібині, а всьо остальне – гостям. Вільцо 
бережать, щоб уже там на вільце – верхня квітка, дак 
шоб ніхто ж не зарвав – бо ж думають шо в жізні не 
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буде, чи шо. А ту квітку ізриває малада, і хаває саді в 
карман. Каравай уноситься з камори, хоть із сенець: 
«Старости-голубчики, адзавись, калі є!» – «Є!» – «До-
звольте каравай мені в хату занести!» – «Пажалуста! 
Заносьте!». Прасілі так три рази. Він бере – гукає ста-
ростів і раз у паталок, да долу – і тако – ніби хрестить. 
Заносить – ставить на стіл, і вже сам ріже. А перед цим 
дружка перев’язують рушниками. Адин ріже – другий 
разносить, і адин одного перев’язують. Коровай при-
носять на тарєлкє – викидаєш який руб, а як уже рід-
ний, дак таді й па десятці. На тарілці, застеленій плат-
ком – адин коровай, горілки нема. У кого платок був, 
дак беруть платком коровай, а в кого не було – голою 
рукою  – викидають гроші: «Дарую дєжку з тєстам, 
а хату з мєстам!», «Шоб і рохкало, і мукало, і грукало і 
в калисці кугукало!»

СРІБНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Калюжинці
Записала Г. Бондаренко в липні 1992 р.  

у с. Калюжинці Срібнянського р-ну Чернігівської обл.  
від Карпенко Палажки Григорівни, 1913 р. н., 

та Карпенко Явдохи Семенівни, 1899 р. н.,  
родом із с. Сокиринці Срібнянського р-ну 

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Ан-
дрея – пекли оладки. Мати вдень підіб’є оладки східні, 
а ввечері дівчина бере один оладок і за ворота. В якій 
стороні собака загавкає – туди заміж. [...] [Святвечір.] 
На сіно ставили кутю, узвар, ставили оберемок з жита 
на покуті. Вечерю носили протів Різдва хрещеним. 

СТРАВИ ВЕСНЯНОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ  Со-
рок святих  – варили сорок вареників з капустою. 
Хто в хату ввійде – угостиш.  [...] На Григорія батько 
й мати йдуть до церкви з продуктами – пироги чи бу-
ханець. [...] «Хрести» пекли на Середопістя, мати все 
оставляла в торбинці, висіло в коморі. [...] Паска – три 
дні святкували. Чистий четвер  – спечуть на спробу 
пісного. Мати, було, спече дарник, булки пісні. А  в 
п’ятницю  – вже паски скоромні. З  крашанок дівчата 
вмивались на Паску, щоб були красіві і красні. Святи-
ли паску, яйця, сирну паску, пшона (вилупленим кур-
чатам), хліб житній (корові), солі друбок – у вузлик. 
В паску застромняли свячену вербу. Святили дарни-
ки (самі пекли), а через тиждень – Дарна неділя, їх по 
кусочку роздавали. Солі святили, корові, як телиться, 
дають води свяченої і солі, і дарники ті мати поховає. 
Воно колись нужно було. У перший день Паски на мо-
гилці качають яйце і залишають, дітям роздають. Но-
сили гостинці. Свячені скорлупки – курям. Проводи – 
в понеділок – виносять обід на кладбище. 

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Сватання – молодий бере собі свату-
на (чи дядька, чи зятя), беруть буханець, зав’язують 
у платочок. Як молода согласна, буханець перемі-
нять. [...] Виходить батько [молодої] з хлібом-сіллю і 
просить за стіл.  [...] [У  свекрухи] молоді держать по 
буханці (ті, шо ними їх благословляють в дорогу бать-
ки) під руками. Молода каже: «Візьміть, мамо, хліби-
ну, прийміть мене за дитину». Свекруха: «Беру хліби-
ну, приймаю тебе за дитину». 

ПЕЧИВО ВЕСІЛЬНЕ У п’ятницю печуть коровай. У ко-
ровай під шишку кладуть гроші, зверху – хрест з тіста, 
а під нього – копійку. Як коровай ріжуть, то на чию 
сторону впаде копійка, той забирає. Сваха із сторони 
молодого привозить з собою барильце (такі калачі, 
сплетені, як коса, завбільшки з долоню; тоді його так 
спов’єш, підв’яшеш, він тоді такий красівенький) по 
кількості учасників поїзду, а  з собою забира в торбу 
перепієць украшений, що лежить на тарілці перед мо-
лодою. [...] Коровай ділять, як поїзд за столом. 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Дроздовиця
Записав М. Пилипак 16 вересня 2008 р.  

у с. Дроздовиця Чернігівського р-ну Чернігівської обл.  
від Бензі Тамари Василівни, 1938 р. н.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ Гарілки гнали багато  – на брата 
па пляшці! Єсті давалі халадєц, пірагі пєклі, сирнікі, 
блінчікі, а  таких же салатав нє було. Каша пшоняна, 
кісєль. Тушона капуста, єлі всьо ложкамі, вілак нє 
було. Булі стакани маліновськіє – гранчаки, а нє чаркі. 
Гналі гарелку хлєбну з картоплі, дєлалі солод. Пшєні-
цу чи жита праращівалі, таді сушілі на пєчі, мололи 
в самодільних мєльніцах. Картошку варілі, а перед ти 
марозілі, шоб саладєйша була. Чугун паставіш, дак 
паллітрі набєрєш, а тєпєр чугун паставиш – трьохлі-
трова банка. Крєпка нє була, но була хмєльная, і так 
же ж за серце не брала, як тєпєр. Два відра на свадьбу 
хватало.

с. Количівка
Записали М. Пилипак та Т. Величко 21 вересня 2008 р.  

у с. Количівка Чернігівського р-ну Чернігівської обл.  
від Нидченко (Юрченко) Надії Тарасівни, 1928 р. н., 

та Петренко Анастасії Іванівни, 1937 р. н.,  
родом із с. Змітнів Сосницького р-ну Чернігівської обл.

СТРАВИ ЗИМОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ Кутю 
роблять. У нас перва і друга кутя. Перва, а то ж друга – 
Багата – перед Новим годом, а тая уже ж Галодна – пе-
ред Крищенієм. Галодна – патаму, шо вада святилась, 
дак уже пост, нада постувать, шоб вадички папить 
сватої. Сама перша  – перед Новим годом. Варять на 
вадє з ячменю. Їдять із медом, і з маком. Кались ячмінь 
тавкли у ступі, у мого батька була. Кому скажуть, той і 
товк. Зварили, а патом ставлять на покуть – туда сєна 
паложать. А патом же ж колись пекли пираги і хлєб. 
А батюшки і дяки їздили – і їм давали, це ж кались іще. 
Їздили па селу, гроші давали їм і хлєб на церкву. Коро-
вам давали і самі єлі. Пираги без начинки – хліб та-
кий, кругленький, це кались таке було! Кутю варять в 
абєд, і в абєд несуть на покуть. Брали сєно, яке патом 
аддавали курам – шоб яйця несли, і каровам. Мароз 
гукали: «Мароз, Мароз, іди кутю їсти, і не марозь нічо-
го!» Тапер не кажуть, тепер маладьож – п’ють і курять, 
вани нічого не знають! На ніч кутю лишали на столі, 
стаїть у гаршку, на завтра доїдали. На Ражество – шо в 
кого є, те й готують! Постне гатують шостого [січня]. 
Багата страв треба гатавать – дванадцять! Я ніколі не 
гатавала дванадцять страв! Узвар гатували із яблук і 
груш. Готували три куті: Рождєственська, Щедра і Го-
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лодна. Кутю залишають на ніч  – шоб прийшли пра-
щури, попробували. Кутю готують із пшеничної або 
з ячмінної крупи. Вариш у горшку, а  тоді витягаєш 
рукавицями і перед образами: «Во ім’я Отця і Сина і 
Святого Духа, амінь» і ставиш кутю на сіно. Так само 
узвар береш – перед образами перехрестиш і ставиш 
на сіно. Коли їсти, знімаєш покришку з куті, у  по-
кришку кладеш верх куті і ложиться ложка, і так кутя 
ночує, а цю їсти, шо в горщику. А та шо ночувала – 
віддають курам. Друга кутя  – Щедра, тринадцятого 
січня, і вісімнадцятого – Голодна.

ХЛІБ В ОБРЯДАХ Печу «панахиди» людям, – просять. 
«Панахиди» – як умре челавєк, дак печем із малачка, 
із дращей. І тоді вже ввечері приносим. Мертвець ле-
жить, приносим, на столік кладем, шоб парка пашла 
з того хліба. Розміром, ну – баханочка, кругленька. Як 
умре так і печем, в той же день! Люди обідають, дак 
п’ять, шість, сім  – скільки спечемо, з’їдають. «Пана-
хидки» ставлять на сталі, там де пакойник лежить, на 
той стол – кало його, там гостинці кладуть і панахид-
ку. Стоїть стол – сусіди приносять гостинці, і водичку 
ставлять, а таді садятся їсти і па місках наскладають – 
канфети, печення, водичку пиносять, вино, гарілку. 
Несуть і родичі, і сусіди – всі несуть! Як «панахидки» 
печу, то треба молитву читати «Отче наш». Читаю, 
коли в пєч сажаю, шоб ловкиє були, шоб Бог памагав. 
Родичам печу, просто ад себе – ніяких гастінцев.

ХЛІБ Хліб пекла, а  зара купляю. А  після войни і всю 
дорогу пекли, а  тоді дак стали возить. Після войни 
трудно було жить, дак картошки натремо туди, муки 
трохи намешаїм да і печем – такий хліб. Сорок сьомий 
[1947 р.] год! Хліб пекли чи з ячменю, чи з жита, чи 
з пшениці – послє вайни жито самі малоли ж. Такиє 
були мелниці. Тіста ми аставляли в дєже, і віко такеє 
було, і там аставляли тєстачка – паскрибачек. Разжи-
нім на ноч, вано падойде за ноч, тади замєсім ловко 
ж, сажаєм у форми і в пєч. Тади смашний хлєб був – з 
самого жита. На вадє, більш нічого не давали. А то i 
кались пекли на листу, на капустяном – такиє баханки 
прикачували. Ночви вже – муки туди. І тади такими 
кулитками прикачували і сажали на лист. І лапати та-
киє були дерев’яниє. Я  тепер як сажаю, дак беру за-
ступ, бо лапати тиєї нема. А  в мене вже червин там 
вигорів  – печу «панахиди» людям,  – просять. Хліба 
пекли, як яка сем’я – два рази на тиждень, раз на тиж-
день. Мая баба жила – мого чалавіка баба, дак була в 
них двадцять чотири душі сем’ї, вона розказувала, це 
ще да того, да Савєцкого Саюзу, кали вже колгосп на-
чався. Так вони самі молотили. І було в них двє хати, 
це у вайну, і вони пагарєли, на Чмилівці ми жили, за 

церквою. У  їх було дві пєчи, і  хати були на мастах, 
у кого на даловках, а у їх булі на палах. В адной пєчі 
пекли хлєб, в адной єсті варили. Двадцять чатирі душі 
було, вони жили: і дядьки, і нєвєстки. Адна каров до-
їть, адна свиням дає, адна воду носить, адна детей дер-
жить, адна хлєб пиче, адна – їсти варить. А баба мая 
воду насіла, і каров даїла. А вода далеко була, це зараз 
в каждом дварі калодєц, а таді не було. А треба ж і ко-
ней поїть, і авечек, і свиней. І ше муку сіяла на хліб. 
Кались так люди жили. Перегорить уже ж, разгребти 
па печі жар і таді вже ж – сажать. Топили дравами, лю-
біми, із дерева. Сажали па часах – павтара часа шоб 
сидів хліб, а як менше нагарить, дак уже два часа си-
дів! Шоб взнати, чи хліб вже гатовий – прикладали да 
носа: як не пече, так то вже гатовий – кажуть! Хліб у 
неділю не пекли, а так – у понеділок чи серед тижня. 
В неділю ішли в церкву. В празнік великий не пекли.

с. Мньов
Записала В. Конвай 30 червня 2010 р.  

у с. Мньов Чернігівського р-ну Чернігівської обл.  
від Дрозд Олександри Гаврилівни, 1930 р. н.

ЗАСТІЛЛЯ ВЕСІЛЬНЕ На свадьбах колись готовили 
таке: сир розминали, коржі пекли. Коржі тії у щось 
умазували, бо ж варення не було. Борщ-печеню ва-
рили. Варили борщ і у полив’яні мисочки його роз-
кладали, а  зверху клали сиру картоплину пополам її 
розкладали поверх того «борщу» в мисці. І ставили це 
в піч. Картопля запікалась і ставала жовтенька-жов-
тенька. Кашу варили пшоняну. Її засмачували олією. 
Холодне варили. Тут ще прийнято було: риба жарена і 
риба варена. Риба у нас – щука, судак, сом. З молодого 
тіста у нас пекли палянички, ну, схоже, як тепер хліб 
печуть. Невеличкі такі. Їх не різали, а  ламали, і  тоді 
ставили сметану або ряжанку і вмочали в них. На сто-
ли не наставляли так, щоб усе ломилось. Оце першою 
поставлять палянички і сметану. Дружок частував од-
нією чаркою. Випив і їж. Поки вона обійде та чарка... 
Тоді подавали капусняк – капуста, пшоно і картопля. 
Капусняк на ніжинщині готували, а тут – борщ пода-
ють. І м’ясо ж. Капусту просто сікли. А як ставляють 
кисіль – це вже конец. По три чарки за весілля випи-
вали всі. Бувало робили і просто печеню. На дно ма-
котри [макітри] ріжеться капуста, тоді кладуть м’ясо, 
далі трохи картошки, а  тоді заправляють усе це під-
смажкою із цибулі і помідорів. Добавляється трохи 
води. І  виходить така печеня. Потім ставлять все це 
у піч і воно там тушиться. Моди у нас тут на варени-
ки з ягодами немає. Варять їх із картоплею, капустою, 
грибами.
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вигорів  – печу «панахиди» людям,  – просять. Хліба Івигорів  – печу «панахиди» людям,  – просять. Хліба 
пекли, як яка сем’я – два рази на тиждень, раз на тижІпекли, як яка сем’я – два рази на тиждень, раз на тиж
день. Мая баба жила – мого чалавіка баба, дак була в Ідень. Мая баба жила – мого чалавіка баба, дак була в 
них двадцять чотири душі сем’ї, вона розказувала, це Іних двадцять чотири душі сем’ї, вона розказувала, це 
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трохи намешаїм да і печем – такий хліб. Сорок сьомий 
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трохи намешаїм да і печем – такий хліб. Сорок сьомий 
[1947 р.] год! Хліб пекли чи з ячменю, чи з жита, чи 
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[1947 р.] год! Хліб пекли чи з ячменю, чи з жита, чи 
з пшениці – послє вайни жито самі малоли ж. Такиє 
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були мелниці. Тіста ми аставляли в дєже, і віко такеє 
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було, і там аставляли тєстачка – паскрибачек. Разжи

М
було, і там аставляли тєстачка – паскрибачек. Разжи-

М
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нім на ноч, вано падойде за ноч, тади замєсім ловко Мнім на ноч, вано падойде за ноч, тади замєсім ловко 
ж, сажаєм у форми і в пєч. Тади смашний хлєб був – з Мж, сажаєм у форми і в пєч. Тади смашний хлєб був – з 
самого жита. На вадє, більш нічого не давали. А то i Мсамого жита. На вадє, більш нічого не давали. А то i 
кались пекли на листу, на капустяном – такиє баханки Мкались пекли на листу, на капустяном – такиє баханки 
прикачували. Ночви вже – муки туди. І тади такими Мприкачували. Ночви вже – муки туди. І тади такими 
кулитками прикачували і сажали на лист. І лапати таМкулитками прикачували і сажали на лист. І лапати та
киє були дерев’яниє. Я  тепер як сажаю, дак беру заМкиє були дерев’яниє. Я  тепер як сажаю, дак беру за
ступ, бо лапати тиєї нема. А  в мене вже червин там Мступ, бо лапати тиєї нема. А  в мене вже червин там 
вигорів  – печу «панахиди» людям,  – просять. Хліба Мвигорів  – печу «панахиди» людям,  – просять. Хліба 
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Ф
Родичам печу, просто ад себе – ніяких гастінцев.

ла, а  зара купляю. А  після войни і всю Фла, а  зара купляю. А  після войни і всю 
дорогу пекли, а  тоді дак стали возить. Після войни Фдорогу пекли, а  тоді дак стали возить. Після войни 
трудно було жить, дак картошки натремо туди, муки Фтрудно було жить, дак картошки натремо туди, муки 
трохи намешаїм да і печем – такий хліб. Сорок сьомий Фтрохи намешаїм да і печем – такий хліб. Сорок сьомий 
[1947 р.] год! Хліб пекли чи з ячменю, чи з жита, чи Ф[1947 р.] год! Хліб пекли чи з ячменю, чи з жита, чи 
з пшениці – послє вайни жито самі малоли ж. Такиє Фз пшениці – послє вайни жито самі малоли ж. Такиє 
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таке: сир розминали, коржі пекли. Коржі тії у щось 
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таке: сир розминали, коржі пекли. Коржі тії у щось 
умазували, бо ж варення не було. Борщ-печеню ва

Ф
умазували, бо ж варення не було. Борщ-печеню ва
рили. Варили борщ і у полив’яні мисочки його роз

Ф
рили. Варили борщ і у полив’яні мисочки його роз
кладали, а  зверху клали сиру картоплину пополам її Фкладали, а  зверху клали сиру картоплину пополам її 
розкладали поверх того «борщу» в мисці. І ставили це Фрозкладали поверх того «борщу» в мисці. І ставили це 
в піч. Картопля запікалась і ставала жовтенька-жовФв піч. Картопля запікалась і ставала жовтенька-жов
тенька. Кашу варили пшоняну. Її засмачували олією. Фтенька. Кашу варили пшоняну. Її засмачували олією. 
Холодне варили. Тут ще прийнято було: риба жарена і ФХолодне варили. Тут ще прийнято було: риба жарена і 
риба варена. Риба у нас – щука, судак, сом. З молодого Фриба варена. Риба у нас – щука, судак, сом. З молодого 
тіста у нас пекли палянички, ну, схоже, як тепер хліб Фтіста у нас пекли палянички, ну, схоже, як тепер хліб 
печуть. Невеличкі такі. Їх не різали, а  ламали, і  тоді Фпечуть. Невеличкі такі. Їх не різали, а  ламали, і  тоді 
ставили сметану або ряжанку і вмочали в них. На стоФставили сметану або ряжанку і вмочали в них. На сто

Е
Записала В. Конвай 30 червня 2010 р.  

Е
Записала В. Конвай 30 червня 2010 р.  

у с. Мньов Чернігівського р-ну Чернігівської обл.  Еу с. Мньов Чернігівського р-ну Чернігівської обл.  
від Дрозд Олександри Гаврилівни, 1930 р. н.Евід Дрозд Олександри Гаврилівни, 1930 р. н.
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таке: сир розминали, коржі пекли. Коржі тії у щось Етаке: сир розминали, коржі пекли. Коржі тії у щось 
умазували, бо ж варення не було. Борщ-печеню ваЕумазували, бо ж варення не було. Борщ-печеню ва
рили. Варили борщ і у полив’яні мисочки його розЕрили. Варили борщ і у полив’яні мисочки його роз
кладали, а  зверху клали сиру картоплину пополам її Екладали, а  зверху клали сиру картоплину пополам її 
розкладали поверх того «борщу» в мисці. І ставили це Ерозкладали поверх того «борщу» в мисці. І ставили це 
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с. Автуничі  
Городнянського р-ну Чернігівської обл. 475

с-ще Адамівка  
Жашківського р-ну Черкаської обл. 439

с. Антонівка  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл. 434

с. Антонівка  
Хмельницького р-ну Хмельницької обл. 437

с. Аркадіївка  
Згурівського р-ну Київської обл. 170

с. Бабин  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 112

с. Балико-Щучинка  
Кагарлицького р-ну Київської обл. 174

с. Барвінків  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 96

с. Бебехи  
Радехівського р-ну Львівської обл. 271

с. Березівка  
Радехівського р-ну Львівської обл. 273

с. Берестове  
Бердянського р-ну Запорізької обл. 86

с. Бистрець  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 98

с. Біласовиця  
Воловецького р-ну Закарпатської обл. 69

с. Біленьке  
Білгород-Дністровського р-ну  
Одеської обл. 306

с. Білоберіжжя  
Дубенського р-ну Рівненської обл. 334

с. Білогорілка  
Лохвицького р-ну Полтавської обл. 322

с. Богунівка  
Горохівського р-ну Волинської обл. 16

хутір Бондарівка с. Пляшева  
Радивилівського р-ну Рівненської обл. 345

с. Бордуляки  
Бродівського р-ну Львівської обл. 222

смт Бородіно  
Тарутинського р-ну Одеської обл. 312

с. Бочківці  
Хотинського р-ну Чернівецької обл. 471

с. Бринь  
Галицького р-ну Івано-Франківської обл. 111

с. Брусівка  
Біловодського р-ну Луганської обл. 216

с. Будище  
Звенигородського р-ну Черкаської обл. 440

с. Будище  
Лисянського р-ну Черкаської обл. 448

с. Буймер  
Тростянецького р-ну Сумської обл. 362

с. Буша  
Ямпільського р-ну Вінницької обл. 12

с. Вабля  
Бородянського р-ну Київської обл. 154

с. Василівка  
Новомосковського р-ну  
Дніпропетровської обл. 40

с. Вахнівка  
Липовецького р-ну Вінницької обл. 7

с. Вежиця  
Рокитнівського р-ну Рівненської обл. 347

с. Велика Копаня  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 67

с. Велика Рача  
Радомишльського р-ну Житомирської обл. 61

с. Велика Слобідка  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл. 427

с. Велика Солона  
Єланецького р-ну Миколаївської обл. 298

с. Велика Яромирка  
Городоцького р-ну Хмельницької обл. 419

с. Великий Перевіз  
Шишацького р-ну Полтавської обл. 332

с. Великі Ком’яти  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 67

с. Великі Озера  
Дубровицького р-ну Рівненської обл. 334

с. Величківка  
Менського р-ну Чернігівської обл. 477

с. Вербилівці  
Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл. 140

с. Вербовець  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 67

с. Вереміївка  
Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. 457

с. Верхнє Висоцьке  
Турківського р-ну Львівської обл. 281

с. Верхні Ворота  
Воловецького р-ну Закарпатської обл. 70

с. Верхній Бистрий  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 77

с. Верхній Студений  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 77

с. Верхній Ясенів  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 101

http://www.etnolog.org.ua
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Лохвицького р-ну Полтавської обл.ІЛохвицького р-ну Полтавської обл.

Горохівського р-ну Волинської обл.ІГорохівського р-ну Волинської обл.
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306М306
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с. Великий П
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Виноградівського р-ну Закарпатської обл.

Ф
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с. Велик

Ф
с. Велика Рача  

Ф
а Рача  

Радомишльського р-ну Житомирської обл.

Ф
Радомишльського р-ну Житомирської обл.

с. Велик

Ф
с. Велика Слобідка  

Ф
а Слобідка  

Кам’янець-Подільського р-ну  ФКам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл.ФХмельницької обл.

с. ВеФс. Велика Солона  Флика Солона  
Єланецького р-ну Миколаївської обл.ФЄланецького р-ну Миколаївської обл.

с. ВеликФс. Велика Яромирка  Фа Яромирка  
Городоцького р-ну Хмельницької обл.ФГородоцького р-ну Хмельницької обл.

с. Великий ПФс. Великий П

Е
овецького р-ну Вінницької обл.

Е
овецького р-ну Вінницької обл.

окитнівського р-ну Рівненської обл.Еокитнівського р-ну Рівненської обл.
а Копаня  Еа Копаня  

Виноградівського р-ну Закарпатської обл.ЕВиноградівського р-ну Закарпатської обл.
а Рача  Еа Рача  
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а Слобідка  Еа Слобідка  

Кам’янець-Подільського р-ну  ЕКам’янець-Подільського р-ну  



488 ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

смт Верховина  
Івано-Франківської обл. 93

с. Вигода  
Борщівського р-ну Тернопільської обл. 364

с. Високі Байраки  
Кіровоградського р-ну Кіровоградської обл. 211

с. Вишевичі  
Радомишльського р-ну Житомирської обл. 63

с. Вишнівка  
Любомльського р-ну Волинської обл. 28

с. Вищі Луб’янки  
Збаразького р-ну Тернопільської обл. 365

с. Вілія  
Шумського р-ну Тернопільської обл. 386

с. Вінницькі Івани  
Богодухівського р-ну Харківської обл. 398

с. Вовче  
Турківського р-ну Львівської обл. 281

с. Водяна Балка  
Диканського р-ну Полтавської обл. 320

с. Вознесенське  
Згурівського р-ну Київської обл. 170

с. Вороб’їв  
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. 482

с. Гавронщина  
Макарівського р-ну Київської обл. 176

с. Гаї-Розтоцькі  
Зборівського р-ну Тернопільської обл. 367

с. Галаганівка  
Чигиринського р-ну Черкаської обл. 457

с. Ганнівка  
Братського р-ну Миколаївської обл. 290

с. Гланишів  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 178

с. Глиниця  
Кіцманського р-ну Чернівецької обл. 469

с. Гнилець  
Звенигородського р-ну Черкаської обл. 441

с. Гнідин  
Бориспільського р-ну Київської обл. 153

с. Гологори  
Золочівського р-ну Львівської обл. 261

с. Голубівка  
Кремінського р-ну Луганської обл. 216

с. Горішнє Залуччя  
Снятинського р-ну Івано-Франківської обл. 141

с. Городище  
Білоцерківського р-ну Київської обл. 150

с. Гостролуччя  
Баришівського р-ну Київської обл. 146

с. Грабовське  
Краснопільського р-ну Сумської обл. 352

смт Гришківці  
Бердичівського р-ну Житомирської обл. 54

с. Громи  
Уманського р-ну Черкаської обл. 454

с. Грузьке  
Кіровоградського р-ну  
Кіровоградської обл. 213

с. Гукливий  
Воловецького р-ну Закарпатської обл. 71

с. Гусний  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. 65

с. Гуща  
Любомльського р-ну Волинської обл. 29

с. Демкове  
Звенигородського р-ну Черкаської обл. 441

с. Деренковець  
Корсунь-Шевченківського р-ну  
Черкаської обл. 447

с. Десантне  
Кілійського р-ну Одеської обл. 308

с. Джулинка  
Бершадського р-ну Вінницької обл. 6

с. Дземброня  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 102

с. Дибинці  
Богуславського р-ну Київської обл. 152

с. Дивин  
Брусилівського р-ну Житомирської обл. 56

с. Добрянка  
Ямпільського р-ну Вінницької обл. 14

с. Домантове  
Золотоніського р-ну Черкаської обл. 442

с. Драбівка  
Корсунь-Шевченківського р-ну  
Черкаської обл. 446

с. Дрижина Гребля  
Кобеляцького р-ну Полтавської обл. 320

с. Дроздинь  
Рокитнівського р-ну Рівненської обл. 348

с. Дроздовиця  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл. 485

с. Дубино  
Мукачівського р-ну Закарпатської обл. 83

с. Єлизаветівка  
Тарутинського р-ну Одеської обл. 313

с. Жаботин  
Кам’янського р-ну Черкаської обл. 444

с. Жванець  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл. 427

смт Жденієво  
Воловецького р-ну Закарпатської обл. 71
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І
Братського р-ну Миколаївської обл.

І
Братського р-ну Миколаївської обл.

Переяслав-Хмельницького р-ну  ІПереяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. ІКиївської обл.

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.ІКіцманського р-ну Чернівецької обл.

Звенигородського р-ну Черкаської обл.ІЗвенигородського р-ну Черкаської обл.

М
Макарівського р-ну Київської обл.

М
Макарівського р-ну Київської обл.

Зборівського р-ну Тернопільської обл.

М
Зборівського р-ну Тернопільської обл. 367

М
367

Чигиринського р-ну Черкаської обл.МЧигиринського р-ну Черкаської обл. 457М457

Братського р-ну Миколаївської обл.МБратського р-ну Миколаївської обл. 290М290

Переяслав-Хмельницького р-ну  МПереяслав-Хмельницького р-ну  

Кіцманського р-ну Чернівецької обл.МКіцманського р-ну Чернівецької обл.

с. ДоМс. До
Ф

170

Ф
170

482 Ф482

176 Ф176

с. Д

Ф
с. Десантне  

Ф
есантне  

Кілійського р-ну Одеської обл.

Ф
Кілійського р-ну Одеської обл.

с. Джу

Ф
с. Джулинка  

Ф
линка  с. Джулинка  с. Джу

Ф
с. Джулинка  с. Джу

Бершадського р-ну Вінницької обл.

Ф
Бершадського р-ну Вінницької обл.

с. ДзеФс. Дземброня  Фмброня  
Верховинського р-ну  ФВерховинського р-ну  
Івано-Франківської обл.ФІвано-Франківської обл.

с. Дибинці  Фс. Дибинці  
БоФБогуславського р-ну Київської обл.Фгуславського р-ну Київської обл.

с. Дивин  Фс. Дивин  ФБруФБру

Е
Звенигородського р-ну Черкаської обл.

Е
Звенигородського р-ну Черкаської обл.

енковець  

Е
енковець  

Корсунь-Шевченківського р-ну  ЕКорсунь-Шевченківського р-ну  
Черкаської обл.ЕЧеркаської обл.

есантне  Еесантне  
Кілійського р-ну Одеської обл.ЕКілійського р-ну Одеської обл.

линка  Елинка  
Бершадського р-ну Вінницької обл.ЕБершадського р-ну Вінницької обл.
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с. Забара  
Шумського р-ну Тернопільської обл. 387

с. Забрід  
Буського р-ну Львівської обл. 225

с. Заброди  
Богодухівського р-ну Харківської обл. 398

с. Забужжя  
Любомльського р-ну Волинської обл. 29

с. Завадинці  
Городоцького р-ну Хмельницької обл. 419

с. Завидче  
Радехівського р-ну Львівської обл. 276

с-ще Заводське  
Конотопського р-ну Сумської обл. 349

с. Задеріївка  
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. 483

с. Зайчики  
Волочиського р-ну Хмельницької обл. 419

с. Залісці  
Шумського р-ну Тернопільської обл. 389

с. Залужжя  
Дубровицького р-ну Рівненської обл. 335

с. Замагора  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 104

с. Западинці  
Летичівського р-ну Хмельницької обл. 434

с. Засупоївка  
Яготинського р-ну Київської обл. 199

с. Зачепилівка  
Новосанжарського р-ну Полтавської обл. 325

м. Збараж  
Тернопільської обл. 365

с. Збруї  
Бродівського р-ну Львівської обл. 222

с. Здвижівка  
Бородянського р-ну Київської обл. 155

с. Зеремля  
Баранівського р-ну Житомирської обл. 54

с. Змітнів  
Сосницького р-ну Чернігівської обл. 484

с. Знам’янка  
Нововодолазького р-ну Харківської обл. 406

с. Зрайки  
Володарського р-ну Київської обл. 169

с. Зяньківці  
Деражнянського р-ну Хмельницької обл. 423

с. Іваньки  
Маньківського р-ну Черкаської обл. 451

с. Івачів  
Зборівського р-ну Тернопільської обл. 368

с. Івашківці  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл. 436

с. Іза  
Хустського р-ну Закарпатської обл. 84

с. Ільці  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 105

с. Імстичово  
Іршавського р-ну Закарпатської обл. 76

с. Інгулець  
Білозерського р-ну Херсонської обл. 410

с. Йосипівка  
Малинського р-ну Житомирської обл. 59

с. Кадиївці  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл. 428

с. Калюжинці  
Срібнянського р-ну Чернігівської обл. 485

с. Кам’яний Брід  
Благовіщенського р-ну  
Кіровоградської обл. 202

с. Кам’янка  
Дворічанського р-ну Харківської обл. 403

м. Кам’янське  
Дніпропетровської обл. 39

с. Каніж  
Новомиргородського р-ну  
Кіровоградської обл. 214

с. Кармазинівка  
Сватівського р-ну Луганської обл. 221

с. Кармалюківка  
Балтського р-ну Одеської обл. 302

с. Качали  
Бородянського р-ну Київської обл. 157

с. Келерівка  
Нікольського р-ну Донецької обл. 48

с. Керстенці  
Хотинського р-ну Чернівецької обл. 471

м. Київ 144, 145
с. Киселівка  

Менського р-ну Чернігівської обл. 478
с. Клюсівка  

Новосанжарського р-ну Полтавської обл. 325
с. Княгинин  

Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл. 429

с. Кобаки  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 131

с. Козацьке  
Новоазовського р-ну Донецької обл. 49, 50

с. Козачі Лагері  
Олешківського р-ну Херсонської обл. 411

с. Козіївка  
Краснокутського р-ну Харківської обл. 404

с. Козлиничі  
Ковельського р-ну Волинської обл. 27
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ІТернопільської обл. ІТернопільської обл.

Бродівського р-ну Львівської обл.ІБродівського р-ну Львівської обл.

одянського р-ну Київської обл.Іодянського р-ну Київської обл.

Баранівського р-ну Житомирської обл.ІБаранівського р-ну Житомирської обл.

М
Летичівського р-ну Хмельницької обл.

М
Летичівського р-ну Хмельницької обл. 434

М
434

Яготинського р-ну Київської обл.

М
Яготинського р-ну Київської обл. 199

М
199

Новосанжарського р-ну Полтавської обл.МНовосанжарського р-ну Полтавської обл. 325М325

365М365

Бродівського р-ну Львівської обл.МБродівського р-ну Львівської обл. 222М222

с. Кар

М
с. Кар

Балтського р-ну Одеської обл.

М
Балтського р-ну Одеської обл.

с. КаМс. Качали  Мчали  с. Качали  с. КаМс. Качали  с. Ка
Бородянського р-ну Київської обл.МБородянського р-ну Київської обл.

с. КеМс. Ке

Ф104 Ф104

с. Кам’янк

Ф
с. Кам’янк

Дворічанського р-ну Харківської обл.

Ф
Дворічанського р-ну Харківської обл.

м. Кам’ян

Ф
м. Кам’янське  

Ф
ське  

Дніпропетровської обл.

Ф
Дніпропетровської обл.

с. КаФс. Каніж  Фніж  
Новомиргородського р-ну  ФНовомиргородського р-ну  
Кіровоградської обл.ФКіровоградської обл.

с. КарФс. Кармазинівка  Фмазинівка  
Сватівського р-ну Луганської обл.ФСватівського р-ну Луганської обл.

с. КарФс. КарФмалюківка  Фмалюківка  
Балтського р-ну Одеської обл.ФБалтського р-ну Одеської обл.

Е
Срібнянського р-ну Чернігівської обл.

Е
Срібнянського р-ну Чернігівської обл.

с. Кам’яний Бр

Е
с. Кам’яний Брід  

Е
ід  

Благовіщенського р-ну  ЕБлаговіщенського р-ну  
Кіровоградської обл.ЕКіровоградської обл.

с. Кам’янк Ес. Кам’янка  Еа  
Дворічанського р-ну Харківської обл.ЕДворічанського р-ну Харківської обл.

Дніпропетровської обл.ЕДніпропетровської обл.
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м. Козятин  
Вінницької обл. 7

с. Количівка  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл. 485

с. Колодисте  
Уманського р-ну Черкаської обл. 454

с. Колочава  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 79

с. Конотоп  
Городнянського р-ну Чернігівської обл. 475

с. Корбині Івани  
Богодухівського р-ну Харківської обл. 399

с. Короваї  
Гребінківського р-ну Полтавської обл. 318

с. Королівка  
Макарівського р-ну Київської обл. 176

с. Короп’є  
Козелецького р-ну Чернігівської обл. 477

с. Корост  
Сарненського р-ну Рівненської обл. 348

м. Косів  
Івано-Франківської обл. 112

с. Космач  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 132

с. Костева Пастіль  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. 65

с. Костів  
Валківського р-ну Харківської обл. 400

с. Коханівка  
Ананьївського р-ну Одеської обл. 301

с. Кошаро-Олександрівка  
Благовіщенського р-ну  
Кіровоградської обл. 203

с. Кошів  
Тетіївського р-ну Київської обл. 197

с. Красляни  
Прилуцького р-ну Чернігівської обл. 478

с. Краснопілка  
Уманського р-ну Черкаської обл. 455

смт Красноріченське  
Кремінського р-ну Луганської обл. 217

с. Крива Балка  
Саратського р-ну Одеської обл. 310

с. Кривопілля  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 105

с. Криворівня  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 105

с. Кропивники  
Шацького р-ну Волинської обл. 32

с. Круглоозерка  
Голопристанського р-ну Херсонської обл. 410

с. Кручик  
Богодухівського р-ну Харківської обл. 399

с. Куземин  
Охтирського р-ну Сумської обл. 361

с. Кумарі  
Первомайського р-ну Миколаївської обл. 299

с. Курган  
Лебединського р-ну Сумської обл. 354

с. Кустин  
Радехівського р-ну Львівської обл. 276

смт Кути  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 134

с. Латірка  
Воловецького р-ну Закарпатської обл. 72

м. Лебедин  
Сумської обл. 353

с. Леляки  
Варвинського р-ну Чернігівської обл. 475

с. Лехнівка 
Баришівського р-ну Київської обл. 148

с. Лецьки  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 181

с. Либохора  
Турківського р-ну Львівської обл. 282

с. Липа  
Горохівського р-ну Волинської обл. 18

с. Липівка  
Макарівського р-ну Київської обл. 176

с. Лиса Гора  
Первомайського р-ну Миколаївської обл. 299

с. Ліпляве  
Канівського р-ну Черкаської обл. 445

с. Літовище  
Шумського р-ну Тернопільської обл. 391

с. Лобачів  
Володарського р-ну Київської обл. 169

с. Лозянський  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 79

с. Луб’янка  
Бородянського р-ну Київської обл. 157

с. Лук’янівка  
Баришівського р-ну Київської обл. 149

с. Лупареве  
Вітовського р-ну Миколаївської обл. 291

с. Луполове  
Благовіщенського р-ну  
Кіровоградської обл. 205

смт Макошине  
Менського р-ну Чернігівської обл. 478

с. Мала Рибиця  
Краснопільського р-ну Сумської обл. 353

с. Манжелія  
Глобинського р-ну Полтавської обл. 316
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ІБлаговіщенського р-ну  ІБлаговіщенського р-ну  
Кіровоградської обл. ІКіровоградської обл.

Тетіївського р-ну Київської обл.ІТетіївського р-ну Київської обл.

Прилуцького р-ну Чернігівської обл.ІПрилуцького р-ну Чернігівської обл.

Уманського р-ну Черкаської обл.ІУманського р-ну Черкаської обл.

М
Валківського р-ну Харківської обл.

М
Валківського р-ну Харківської обл. 400

М
400

Ананьївського р-ну Одеської обл.МАнаньївського р-ну Одеської обл. 301М301
шаро-Олександрівка Мшаро-Олександрівка  М  

Благовіщенського р-ну  МБлаговіщенського р-ну  
203М203

Тетіївського р-ну Київської обл.МТетіївського р-ну Київської обл.

Ф
112

Ф
112

Косівського р-ну Івано-Франківської обл. ФКосівського р-ну Івано-Франківської обл. 132 Ф132

65 Ф65

Баришівського р

Ф
Баришівського р

с. Лецьки

Ф
с. Лецьки

Переяслав-Хмельницького р-ну  

Ф
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл.

Ф
Київської обл.

с. ЛиФс. ЛибохораФбохора  Ф  ФТурківського р-ну Львівської обл.ФТурківського р-ну Львівської обл.
с. ЛипаФс. Липа  Ф  Горохівського р-ну Волинської обл.ФГорохівського р-ну Волинської обл.
с. ЛипівкаФс. Липівка

Макарівського р-ну Київської обл.ФМакарівського р-ну Київської обл.
с. ЛисФс. Лис

Е
Сумської обл.

Е
Сумської обл.

еляки

Е
еляки  

Е
  

Варвинського р-ну Чернігівської обл.ЕВарвинського р-ну Чернігівської обл.
с. Лехнівк Ес. Лехнівка Еа

Баришівського рЕБаришівського р-Е-нЕну Київської обл.Еу Київської обл.
с. Лецьки Ес. Лецьки

Переяслав-Хмельницького р-ну  ЕПереяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл.ЕКиївської обл.
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с. Манжосівка  
Прилуцького р-ну Чернігівської обл. 478

смт Маньківка  
Черкаської обл. 450

с. Маркуші  
Бердичівського р-ну Житомирської обл. 54

с. Межиріч  
Канівського р-ну Черкаської обл. 445

с. Мигалки  
Бородянського р-ну Київської обл. 158

с-ще Миколаївка  
Попаснянського р-ну Луганської обл. 220

с. Микуличин  
Яремчанської міської ради  
Івано-Франківської обл. 142

с. Миньківці  
Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 425

с. Михайлівка  
Лебединського р-ну Сумської обл. 354, 355, 356

с. Михайлівка  
Олександрівського р-ну Донецької обл. 52

с. Михайло-Лукашеве  
Вільнянського р-ну Запорізької обл. 91

с. Мньов  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл. 486

с. Морозівка  
Баришівського р-ну Київської обл. 149

с. Мости  
Здолбунівського р-ну Рівненської обл. 336

с. Мостище  
Макарівського р-ну Київської обл. 176

с. Мошняги  
Балтського р-ну Одеської обл. 303

с. Мушкатівка  
Борщівського р-ну Тернопільської обл. 364

с. Мушкутинці  
Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 426

с. Надинівка  
Козелецького р-ну Чернігівської обл. 477

с. Небрат  
Бородянського р-ну Київської обл. 158, 160

с. Нижнє Висоцьке  
Турківського р-ну Львівської обл. 283

с. Нижній Вербіж  
Коломийського р-ну  
Івано-Франківської обл. 112

с. Никифорівка  
Бахмутського р-ну Донецької обл. 46

с. Нова Астрахань  
Кремінського р-ну Луганської обл. 217

смт Нова Водолага  
Харківської обл. 405

с. Нова Гребля  
Бородянського р-ну Київської обл. 163

с. Нова Здвижівка  
Бородянського р-ну Київської обл. 163

с. Нова Кочубеївка  
Чутівського р-ну Полтавської обл. 327

с. Нове Залісся  
Бородянського р-ну Київської обл. 163

с. Новий Іржавець  
Оржицького р-ну Полтавської обл. 326

с. Новий Корогод  
Бородянського р-ну Київської обл. 166

смт Нові Санжари  
Полтавської обл. 325

с. Новоохтирка  
Новоайдарського р-ну Луганської обл. 219

с. Новопетрівка  
Бердянського р-ну Запорізької обл. 90

с. Новосілка  
Деражнянського р-ну Хмельницької обл. 423

с. Обич  
Шумського р-ну Тернопільської обл. 392

с. Огульці  
Валківського р-ну Харківської обл. 401

с. Оселівка  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл. 467

с. Оскіл  
Ізюмського р-ну Харківської обл. 404

с. Остап’є  
Великобагачанського р-ну  
Полтавської обл. 314

с. Острів  
Рокитнянського р-ну Київської обл. 192

с. Острів’я  
Шацького р-ну Волинської обл. 34

с. Охіньки  
Прилуцького р-ну Чернігівської обл. 480

м. Охтирка  
Сумської обл. 357

с. Панчеве  
Новомиргородського р-ну  
Кіровоградської обл. 214

с. Пасківщина  
Згурівського р-ну Київської обл. 170

с. Переволочна  
Прилуцького р-ну Чернігівської обл. 481

с. Перейма  
Балтського р-ну Одеської обл. 303

с. Перемиль  
Горохівського р-ну Волинської обл. 22

с. Петрівське  
Балаклійського р-ну Харківської обл. 397

с. Пилипча  
Білоцерківського р-ну Київської обл. 150

с. Півче  
Здолбунівського р-ну Рівненської обл. 341
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І
Балтського р-ну Одеської обл.

І
Балтського р-ну Одеської обл.

Борщівського р-ну Тернопільської обл.ІБорщівського р-ну Тернопільської обл.

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.ІДунаєвецького р-ну Хмельницької обл.

Козелецького р-ну Чернігівської обл.ІКозелецького р-ну Чернігівської обл.

М
149

М
149

Здолбунівського р-ну Рівненської обл.

М
Здолбунівського р-ну Рівненської обл. 336

М
336

Макарівського р-ну Київської обл.ММакарівського р-ну Київської обл. 176М176

Балтського р-ну Одеської обл. МБалтського р-ну Одеської обл. 303М303

Борщівського р-ну Тернопільської обл.МБорщівського р-ну Тернопільської обл. 364М364

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.МДунаєвецького р-ну Хмельницької обл.

с. Ос

М
с. Ос

Рокитнянського р-ну Київської обл.МРокитнянського р-ну Київської обл.
с. ОстМс. Ост

Ф
91

Ф
91

486 Ф486

Шумського р-ну Тернопільської обл.

Ф
Шумського р-ну Тернопільської обл.

с. Огульці

Ф
с. Огульці  

Ф
  

Валківського р-ну Харківської обл.

Ф
Валківського р-ну Харківської обл.

с. Осе

Ф
с. Оселівка

Ф
лівка  

Ф
  

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.ФКельменецького р-ну Чернівецької обл.
с. ОскілФс. Оскіл  Ф  Ізюмського р-ну Харківської обл.ФІзюмського р-ну Харківської обл.
с. ОстФс. Остап’єФап’є  Ф  Великобагачанського р-ну  ФВеликобагачанського р-ну  

Полтавської обл.ФПолтавської обл.
трівФтрів

Е
Бердянського р-ну Запорізької обл.

Е
Бердянського р-ну Запорізької обл.

Деражнянського р-ну Хмельницької обл.ЕДеражнянського р-ну Хмельницької обл.

Шумського р-ну Тернопільської обл.ЕШумського р-ну Тернопільської обл.

Валківського р-ну Харківської обл.ЕВалківського р-ну Харківської обл.

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.ЕКельменецького р-ну Чернівецької обл.
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с. Підгайчики  
Теребовлянського р-ну Тернопільської обл. 385

с. Підлісся  
Любомльського р-ну Волинської обл. 31

с. Пістинь  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 135

с. Піща  
Шацького р-ну Волинської обл. 35

с. Плахтянка  
Макарівського р-ну Київської обл. 176

с. Плющівка  
Баштанського р-ну Миколаївської обл. 289

с. Покровське  
Кіровоградського р-ну  
Кіровоградської обл. 214

с. Полкова Микитівка  
Богодухівського р-ну Харківської обл. 400

с. Пологи-Низ  
Новосанжарського р-ну Полтавської обл. 326

с. Пологи-Яненки  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 183

с. Помоклі  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 184, 188

с. Попельнасте  
Олександрійського р-ну  
Кіровоградської обл. 215

с. Пороги  
Ямпільського р-ну Вінницької обл. 15

с. Правобережна Сокілка  
Кобеляцького р-ну Полтавської обл. 321

с. Привороття Друге  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл. 430

с. Присліп  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 80

с. Пристроми  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 189

с. Просяне  
Нововодолазького р-ну Харківської обл. 407

с. Раденськ  
Олешківського р-ну Херсонської обл. 412

с. Рижавка  
Уманського р-ну Черкаської обл. 456

смт Ріпки  
Чернігівської обл. 482

с. Річка  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 135

с. Роги  
Маньківського р-ну Черкаської обл. 451

с. Розбишівка  
Гадяцького р-ну Полтавської обл. 316

с. Розгірче  
Стрийського р-ну Львівської обл. 279

с. Розтока  
Воловецького р-ну Закарпатської обл. 75

с. Роксолани  
Овідіопольського р-ну Одеської обл. 308

с. Романівка  
Попільнянського р-ну Житомирської обл. 59

с. Романове  
Збаразького р-ну Тернопільської обл. 366

с. Ряшки  
Прилуцького р-ну Чернігівської обл. 482

с. Саксагань  
П’ятихатського р-ну  
Дніпропетровської обл. 44

с. Сальник  
Калинівського р-ну Вінницької обл. 7

м. Світловодськ  
Кіровоградської обл. 202

с. Семенівка  
Арбузинського р-ну Миколаївської обл. 288

с. Семенівка  
Мелітопольського р-ну Запорізької обл. 92

с. Семигинів  
Стрийського р-ну Львівської обл. 281

с. Серебрія  
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 7

с. Скотарське  
Воловецького р-ну Закарпатської обл. 76

с. Скурати  
Малинського р-ну Житомирської обл. 59

с. Слобідка-Кульчієвецька  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл. 430

м. Сміла  
Черкаської обл. 451, 452

с. Смош  
Прилуцького р-ну Чернігівської обл. 482

с. Смяч  
Сновського р-ну Чернігівської обл. 483

с. Соловіївка  
Брусилівського р-ну Житомирської обл. 58

смт Сосниця  
Чернігівської обл. 484

с. Соснівка  
Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 426

с. Сошище  
Шумського р-ну Тернопільської обл. 394

с. Стара Водолага  
Нововодолазького р-ну Харківської обл. 408

с. Стара Оржиця  
Згурівського р-ну Київської обл. 171

с. Стара Скварява  
Жовківського р-ну Львівської обл. 228
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І
ороття Друге

І
ороття Друге  

І
  

Кам’янець-Подільського р-ну  ІКам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл. ІХмельницької обл.

Міжгірського р-ну Закарпатської обл.ІМіжгірського р-ну Закарпатської обл.

Переяслав-Хмельницького р-ну  ІПереяслав-Хмельницького р-ну  

М
Ямпільського р-ну Вінницької обл.

М
Ямпільського р-ну Вінницької обл. 15

М
15

вобережна Сокілка  Мвобережна Сокілка  
Кобеляцького р-ну Полтавської обл.МКобеляцького р-ну Полтавської обл. 321М321

Кам’янець-Подільського р-ну  МКам’янець-Подільського р-ну  

Міжгірського р-ну Закарпатської обл.ММіжгірського р-ну Закарпатської обл.

с. Ску

М
с. СкуФ

183

Ф
183

184, 188 Ф184, 188

215 Ф215

с. Се

Ф
с. Семенівка

Ф
менівка

Арбузинського р-ну Миколаївської обл.

Ф
Арбузинського р-ну Миколаївської обл.

с. Се

Ф
с. Семенівка

Ф
менівка

Мелітопольського р-ну Запорізької обл.

Ф
Мелітопольського р-ну Запорізької обл.

с. СеФс. СемигинівФмигинів  Ф  
Стрийського р-ну Львівської обл.ФСтрийського р-ну Львівської обл.

с. СерФс. СеребріяФебрія  Ф  
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.ФМогилів-Подільського р-ну Вінницької обл.

с. СкоФс. СкотарськеФтарське
Воловецького р-ну Закарпатської обл.ФВоловецького р-ну Закарпатської обл.

с. СкуФс. Ску

Е
Дніпропетровської обл.

Е
Дніпропетровської обл.

Калинівського р-ну Вінницької обл.

Е
Калинівського р-ну Вінницької обл.

м. Світ Ем. СвітловодськЕловодськ  Е  Кіровоградської обл.ЕКіровоградської обл.
менівка Еменівка  Е  Арбузинського р-ну Миколаївської обл.ЕАрбузинського р-ну Миколаївської обл.
менівка Еменівка  Е  Мелітопольського р-ну Запорізької обл.ЕМелітопольського р-ну Запорізької обл.
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с. Старе  
Бориспільського р-ну Київської обл. 153

с. Старий Кривин  
Славутського р-ну Хмельницької обл. 436

с. Старі Бабани  
Уманського р-ну Черкаської обл. 456

с. Стародубівка  
Мангушського р-ну Донецької обл. 47

с. Старченкове  
Нікольського р-ну Донецької обл. 48

с. Старява  
Старосамбірського р-ну Львівської обл. 277

с. Степанці  
Канівського р-ну Черкаської обл. 446

с. Стіна  
Томашпільського р-ну Вінницької обл. 9

с. Стрибіж  
Пулинського р-ну Житомирської обл. 61

с. Стриївка  
Збаразького р-ну Тернопільської обл. 366

с. Тадані  
Кам’янки-Бузького р-ну Львівської обл. 261

с. Тальянки  
Тальнівського р-ну Черкаської обл. 454

с. Танюшівка  
Новопсковського р-ну Луганської обл. 219

с. Таужне  
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл. 206

с. Теремці  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл. 431

с. Товстеньке  
Чортківського р-ну Тернопільської обл. 385

с. Токарі  
Лебединського р-ну Сумської обл. 356

с. Тополі  
Дворічанського р-ну Харківської обл. 403

с. Торське  
Лиманського р-ну Донецької обл. 46

с. Торунь  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 80

с. Троїцьке  
Попаснянського р-ну Луганської обл. 220, 221

с. Троща  
Чуднівського р-ну Житомирської обл. 64

с. Троянів  
Житомирського р-ну Житомирської обл. 58

с. Тур’я  
Сновського р-ну Чернігівської обл. 483

с. Туринка  
Жовківського р-ну Львівської обл. 261

с. Уїздці  
Здолбунівського р-ну Рівненської обл. 344

с. Улянівка  
Новобузького р-ну Миколаївської обл. 298

с. Улянівка  
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл. 43

с. Успенівка  
Саратського р-ну Одеської обл. 311

с. Устеріки  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 107

с. Федорівка Друга  
Бахмутського р-ну Донецької обл. 46

с. Хащеве  
Новомосковського р-ну  
Дніпропетровської обл. 41

с. Хащувате  
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл. 209

с. Ходорівці  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл. 432

с. Хотівля  
Городнянського р-ну Чернігівської обл. 476

с. Хрестище  
Слов’янського р-ну Донецької обл. 52

с. Христофорівка  
Баштанського р-ну Миколаївської обл. 289

с. Циблі  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 190

с. Цибулеве  
Знам’янського р-ну Кіровоградської обл. 209

с. Чемериське  
Барського р-ну Вінницької обл. 5

с. Червона Кам’янка  
Олександрійського р-ну  
Кіровоградської обл. 215

с. Червонопопівка  
Кремінського р-ну Луганської обл. 217, 218

с. Черемошна  
Поліського р-ну Київської обл. 192

с. Черна  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 68

с. Чернещина  
Борівського р-ну Харківської обл. 400

с. Черняхів  
Кагарлицького р-ну Київської обл. 175

с. Чечеліївка  
Петрівського р-ну Кіровоградської обл. 215

смт Чечельник  
Вінницької обл. 11

с. Чопилки  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 191

с. Чоповичі  
Малинського р-ну Житомирської обл. 59
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ІЧортківського р-ну Тернопільської обл.ІЧортківського р-ну Тернопільської обл.

Лебединського р-ну Сумської обл.ІЛебединського р-ну Сумської обл.

Дворічанського р-ну Харківської обл.ІДворічанського р-ну Харківської обл.

Лиманського р-ну Донецької обл.ІЛиманського р-ну Донецької обл.

М
219

М
219

Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.

М
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл. 206

М
206

Кам’янець-Подільського р-ну  МКам’янець-Подільського р-ну  
431М431

Чортківського р-ну Тернопільської обл.МЧортківського р-ну Тернопільської обл. 385М385

Лебединського р-ну Сумської обл.МЛебединського р-ну Сумської обл. 356М356

с. Ци

М
с. Ци

Знам’янського р-ну Кіровоградської обл.

М
Знам’янського р-ну Кіровоградської обл.

с. ЧеМс. Чемериське  Ммериське  
Барського р-ну Вінницької обл.МБарського р-ну Вінницької обл.

с. ЧерМс. Чер

Ф454 Ф454

219 Ф219

отівля

Ф
отівля

Городнянського р-ну Чернігівської обл.

Ф
Городнянського р-ну Чернігівської обл.

с. Хре

Ф
с. Хрестище

Ф
стище  

Ф
  

Слов’янського р-ну Донецької обл.

Ф
Слов’янського р-ну Донецької обл.

с. ХриФс. ХристофорівкаФстофорівка  Ф  
Баштанського р-ну Миколаївської обл.ФБаштанського р-ну Миколаївської обл.

с. ЦибФс. ЦибліФлі  Ф  Переяслав-Хмельницького р-ну  ФПереяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл.ФКиївської обл.

с. ЦиФс. ЦиФбулевеФбулеве
Знам’янського р-ну Кіровоградської обл.ФЗнам’янського р-ну Кіровоградської обл.

Е
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.

Е
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.

Кам’янець-Подільського р-ну  ЕКам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл.ЕХмельницької обл.

Городнянського р-ну Чернігівської обл.ЕГороднянського р-ну Чернігівської обл.

Слов’янського р-ну Донецької обл.ЕСлов’янського р-ну Донецької обл.
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с. Чорногородка  
Макарівського р-ну Київської обл. 177

с. Чулаківка  
Голопристанського р-ну Херсонської обл. 411

с. Шаланки  
Виноградівського р-ну Закарпатської обл. 69

с. Шандриголове  
Лиманського р-ну Донецької обл. 47

с. Шевченкове  
Звенигородського р-ну Черкаської обл. 442

с. Шестеринці  
Лисянського р-ну Черкаської обл. 448

с. Шибене  
Бородянського р-ну Київської обл. 167

с. Широка Балка  
Білозерського р-ну Херсонської обл. 410

смт Шишаки  
Полтавської обл. 329

с. Шульгівка  
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл. 44

с. Шуляки  
Жашківського р-ну Черкаської обл. 440

с. Юрківці  
Заставнівського р-ну Чернівецької обл. 463

с. Яблунів  
Турківського р-ну Львівської обл. 284

с. Яблунівка  
Корсунь-Шевченківського р-ну  
Черкаської обл. 448

с. Яворів  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 137

с. Ялтушків  
Барського р-ну Вінницької обл. 6

с. Ямне  
Кам’янки-Бузького р-ну Львівської обл. 268

с. Яреськи  
Шишацького р-ну Полтавської обл. 333

с. Ярешки  
Андрушівського р-ну  
Житомирської обл. 54

с. Ярешки  
Баришівського р-ну Київської обл. 149

с. Ярівка  
Хотинського р-ну Чернівецької обл. 474

смт Ярова  
Лиманського р-ну Донецької обл. 47

с. Яструбине  
Сумського р-ну Сумської обл. 362

с. Ятранівка  
Уманського р-ну Черкаської обл. 457

с. Яцьки  
Васильківського р-ну Київської обл. 168
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ІМ
Ф

440

Ф
440

463 Ф463

284 Ф284

смт Яро

Ф
смт Яро

Лиманського р-ну Донецької обл.

Ф
Лиманського р-ну Донецької обл.

с. Яс

Ф
с. Яструбине

Ф
трубине

Сумського р-ну Сумської обл.

Ф
Сумського р-ну Сумської обл.

с. ЯтрФс. ЯтранівкаФанівка  Ф  
Уманського р-ну Черкаської обл.ФУманського р-ну Черкаської обл.

с. ЯцькиФс. Яцьки  Ф  
ВасиФВасильківського р-ну Київської обл.Фльківського р-ну Київської обл.

Е
Баришівського р-ну Київської обл.

Е
Баришівського р-ну Київської обл.

а

Е
а  

Е
  

Хотинського р-ну Чернівецької обл.ЕХотинського р-ну Чернівецької обл.
смт Яро Есмт Ярова Ева  Е  

Лиманського р-ну Донецької обл.ЕЛиманського р-ну Донецької обл.
трубине Етрубине  Е  Сумського р-ну Сумської обл.ЕСумського р-ну Сумської обл.

Уманського р-ну Черкаської обл.ЕУманського р-ну Черкаської обл.
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